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A Nagyfigyelmeztetés - 2013 április

Isten, az Atya: Én, a ti szeretett Atyátok, végre meghatároztam a

Nagyfigyelmeztetés napját. Csak Én tudok erről az időpontról

2013. április 1. hétfő, 17.22

Drága leányom, az Általam, szeretett Atyátok által, az emberiség nevében hozott Áldozatok a végéhez

közelednek.

Gyermekeim iránti Tiszta Szeretetemből fakadóan, mindent elkövettem, hogy megmentsem őket a bűn

veszedelmétől. Ezekben az időkben, minden – valamennyi valláshoz és rasszhoz tartozó – Gyermekem

megmentéséért vívott végső csata most a befejező szakaszba ért.

Közületek kik fognak kiállni az Igazság mellett, miután az már oly régen megadatott nektek? Közületek

kik fogják elfogadni Szent Szavamat, ahogy az jelenleg nektek adatik Könyvemben, az Igazság

Könyvében? Ti, akik Prófétámra kiabáltok, elnémultok majd, hogy Gyermekeim meghalhassák szeretett

Fiam édes Hangját, amint Az a biztos menedék felé vonzza a lelkeket, hogy felkészítse őket a földi Új

Paradicsomra.

Hívom valamennyi Gyermekemet, az erőseket, a gyengéket, a sebezhetőeket, a tudatlanokat, és a

gőgösöket – akik azt gondolják, hogy ismerik az Általam, az évszázadok során ígért próféciák Igazságát

-, hogy válaszoljanak erre a Mennyei Királyságomból jövő hívásra.

Én, a ti szeretett Atyátok, végre meghatároztam a Nagyfigyelmeztetés napját. Csak Én tudok erről az

időpontról. Csak Én tudom a napját annak a Nagy Napnak, amikor Fiam visszatér majd, hogy követelje a

Királyságot, melyet Én ígértem Neki.

A Nagyfigyelmeztetés napja, mely egy nagy Ajándékként adatik nektek, kétfelé fogja osztani

az emberiséget. Az egyik fele el fogja fogadni Fiam nagy Irgalmát. A másik fele elrejtőzik, és elfut

majd. Ők azt fogják hinni, hogy rendelkeznek majd azzal a hatalommal, hogy ellenálljanak Isten azon

beavatkozásának, hogy megmentse őket. Amit viszont ők nem tudnak az az, hogy Én a nyomukban

leszek, egészen az Utolsó Napig, hogy megmentsem őket attól a végső borzalomtól, ahonnan nincs

visszaút.

Gyermekeim, ne féljetek Tőlem. Irántatok való Szeretetemből fakadóan Engedem meg a végső

üldöztetést, amikor is a gonoszság még soha nem látott módon fog megmutatkozni.

Valamennyi Keresztény Egyházat le fogják dönteni a lábáról, lélekben. Némelyiket le is fogják rombolni.

Mindenekelőtt a Katolikus Egyház fog a legjobban szenvedni, mivel az már belülről, a velejétől lesz

fertőzött.

Ez egy gonosz kór lesz, de a Fiam által alapított földi Egyház túl fogja élni ezt a gonoszságot, jóllehet

ennek nagy része Rómán kívül esik majd, mivel Péter Székét már meggyalázták.

Keljetek fel ti, mind, akik hűséget esküdtök Fiamnak. Maradjatok együtt, és imádkozzatok, hogy a

fertőzés ne eméssze fel azok lelkét, akik életüket Fiamnak szentelték. Ó, mennyire fogják kísérteni őket

az új törvények, melyekről azt fogják hinni, hogy a Menny szabta meg, Róma Székén keresztül.

Mennyire fog szívük zihálni a bánattól, amikor kitör a zűrzavar. Mennyire fognak sírni, amikor felszentelt
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szolgák százezrei lesznek kiközösítve. Csak ekkor fogják kitárni karjukat, és hívni Fiamat, hogy vezesse

őket.

Istenségem be fogja borítani a világot, és Fiam Királyságába gyűjti majd valamennyi Gyermekemet.

Várjátok ezt a hívást, és hálás szívvel fogadjátok el ezeket az Ajándékokat, melyek, mint fegyverek

adatnak nektek ahhoz, hogy harcolni tudjatok a gonoszság ellen, mely sötétbe borítja majd a földet.

A szelíd és alázatos szívűek, akik szeretnek Engem, az ő Atyjukat, és azok, akik elfogadják az Én

egyszülött Fiam, Jézus Krisztus Istenségét, ők lesznek elsőként összegyűjtve. Akiknek neve benne van

az Élet Könyvében, ők elhívást kapnak majd, és ők fognak uralkodni, mint vezetők, a szentekkel

egyetemben, Izrael tizenkét törzse körében.

Közületek azok, akik langyos lelkületűek vagytok, akkor majd megvilágosodtok, és terhetek nehezebb

lesz. Imáitok által a többiek – azok, akik elrejtőznek Előlem – Oltalmam hajlékába vétetnek majd.

A fenevad, aki meghunyászkodik Előttem, nem fogja ilyen könnyen megnyerni Gyermekeim lelkét. Az

Irgalmasság minden Cselekedetét, minden csodát, és minden beavatkozást Én engedek meg

Gyermekeim érdekében.

Azok, akik Elém vagy Gyermekeim elé állnak, szörnyű büntetést fognak elszenvedni. Annak ellenére,

hogy Én valamennyi gyermekemet szeretem, nem fogok habozni, hogy megfékezzem közülük azokat,

akik – ha Én hagynám nekik – elvennék Királyságomat, melyet Én majd a teljes Családommal fogok

benépesíteni.

Óvakodjatok Haragomtól. Mert, habár az vissza van tartva, és Türelmem hatalmas, Én szörnyű csapást

fogok zúdítani a földre, még ha ez azt is eredményezi, hogy a nagy része megsemmisül. Mint egy kór,

mely felemészti az emberi testet, az emberek – testvéreik elleni – gonosz tettei is el fogják pusztítani az

egészséges sejteket. Ha ez a kór nincs megfékezve, és ha Én nem vágom ki, és dobom el a beteg

szövetet, Én nem tudom újra egészségessé tenni a testet.

Fiam földi Egyházának Teste csak épen és egészségesen járulhat földi Új Királyságom kapujához. Azok,

akik távol tartották magukat attól a kísértéstől, hogy elutasítsák Fiamat, számukra könnyű lesz méltóvá

válni, hogy – Fiammal egyesülve – Egy Testként csatlakozzanak. Nekik örök élet adatik majd, és nem

lesz többé fájdalom.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 

Isten több mint 7 milliárd gyermekét Szeretném végül hazavinni az ő Örök

Paradicsomukba

2013. április 2. kedd, 15.30

Szeretett leányom, fokozódni fog a Követőimre nehezedő nyomás, hogy utasítsák el ezeket a Szent

Üzeneteket. Sok félrevezetett Hívem nem lesz hajlandó elfogadni ezeket az Üzeneteket Enyéimként.

Jószándékukban mindent el fognak követni, hogy elfordítsák az embereket Tőlem, abban a hitben, hogy
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ők Egyházamat védelmezik.

Én vagyok az Egyház, és amíg szent Szolgáim védelmezik Tanításaimat, Tanaimat, Szentségeimet, és

Legszentebb Eucharisztiámat, addig mi Egyek vagyunk. Azok, akik – beleértve az Egyházamban lévő

vezetőket is – megváltoztatják ezeket a Törvényeket, nem Egyházam tagjai. Ezeket a változtatásokat

még nem mutatták be, de amikor már igen, akkor nagy lesz az aggodalom.

Ti, akiket kétségek gyötörnek, kérlek, ne utasítsatok el Engem. Míg egyfelől átöleltek Engem, másfelől

viszont könnyeket csaltok a Szemembe. Ugyan most nem láthattok Engem, de hamarosan érezni

fogjátok Isteni Jelenlétemet.

Kérem mindannyiatokat, hogy már most készüljetek a nagyszerű csodálatos jövőre, melyet számotokra

Készítettem. Örvendezik a Menny, hiszen a Szentlélek hamarosan leszáll, és szeretettel és felismeréssel

járja majd át Szíveteket. Nagyon sok lélek fog megmenekülni, oly hatalmas az Én Szeretetem. Soha nem

fogom feladni. Szenvedni fogtok az Én Nevemben, de ez feledésbe fog merülni, amikor Új

Királyságom kapui előtt álltok. Ti mindannyian egy családként fogtok majd egyesülni.

Azokról beszélek, akik elvesztek Számomra, de minden Szándékom az, hogy kiterjesszem

Irgalmamat a lehető legtöbbjükre. Jöjjetek Hozzám, és engedjétek, hogy Megnyugtathassalak

benneteket a mindannyiatok iránt érzett feltétlen Szeretetem és Együttérzésem mértékét illetően.

Azokat, akik elutasítanak Engem, sőt némely esetben még gyűlölnek is Engem, Karjaimba ölelem majd,

megnyugtatván szegény szívüket, és megvilágosítván lelküket. Én leszek az ő egyetlen reményük,

amikor végre rádöbbenek, hogy az általuk választott sötét út nem kínál mást, mint boldogtalanságot és

rettegést.

Istenségem – Irgalommal teljes – Sugarait fogom árasztani az egész világra, és hamarosan Megtisztítom

a teljes emberiséget, hogy gyorsan felvétethessenek Királyságomba. Időm csaknem elérkezett,

várván a napot, amikor Atyám Kezembe adja Királyságom kulcsait.

Amint a végső Szövetség beteljesedett, Isten több mint 7 milliárd gyermekét Szeretném végül hazavinni

az ő Örök Paradicsomukba. Ez a nektek ígért végső örökségetek. Ne utasítsátok el ezt, mert akkor

szomorúságtól kell tartanotok, amit magatoknak köszönhettek majd, és ha hátat fordítotok Nekem, lesz

idő, amikor már nem tudok többet tenni azért, hogy megmentselek benneteket.

Jézusotok

 

Én újra eljövök majd az utolsó napon. De ezt megelőzően Én nem fogok a

földön járni

2013. április 3. szerda, 16.00

Szeretett leányom, Hangom Ereje, ezeken az Üzeneteken keresztül, alig két év alatt olyan sok nemzetet

elért már, hogy lelkek milliói fognak segíteni testvéreik lelkének megmentésében.

Az Isten Szava – lángra lobbanva ezen Mennyből jövő Hívás által – terjedni fog szerte az egész világon,

fiaitok, leányaitok, fivéreitek és nővéreitek által. A Szentlélek Erejéből táplálkozik a lendülete ennek a

Küldetésnek, mely egy csapásra meghódította a világot.
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Oly sok nyelv, oly sok nemzet, oly sok lélek ragadta meg Irgalmas Kezem, és most már Engem

követnek, amint az Örök Élet felé Vezetem őket.

Atyám megígérte a világnak az Igazság Könyvét, mely a végidőkre vonatkozik. Ő mindig teljesíti

Ígéretét. Senki sem ismerheti az Igazság Könyvének tartalmát, mert az nem a ti tudtotokra volt. Csak

Dániel Prófétának adatott meg ennek tartalma, de ő Atyám utasításának megfelelően nem tárta fel

annak titkait.

Leányom, neked, mint a végidő prófétának, most adatik ennek tartalma, és Isten Szava által sok

gyümölcsöt fog teremni. Az Igazság Könyve azért adatik a világnak, hogy megmentse az

emberiséget a biztos haláltól. Ez egy életmentő Ajándék a lelkek részére. Rendkívüli

kegyelmeket hoz magával. Ez elhozza nektek az Igazságot, és nemcsak Tanításaimra

emlékeztet benneteket, hanem fel is készít titeket az Egyházam elleni támadásokra, mely a

lelkek romlásához fog vezetni.

Az Igazság Könyve, szeretett Követőim, számotokra is feltárja Atyám Tervét, segítvén ezzel benneteket,

hogy megtegyétek a megfelelő előkészületeket, mely nélkül nem juthattok be az Új és Dicsőséges földi

Paradicsomba. Az Igazság Könyve nélkül ti, Tanítványaim, olyanok lennétek, mint a bárányok, akiket a

vágóhídra vezetnek, hiszen tudnotok kell azt, hogy az Istenbe vetett hitetek próbára lesz téve, és

mindent elkövetnek majd, hogy az Én, Jézus Krisztus minden nyomát eltöröljék a föld színéről.

Amikor az emberek vágyódnak Isten Igazsága után, vigaszkeresésük során nem a megfelelő irányba

fordulnak majd. Nincs egy ember sem a földön, aki fenn tudna maradni anélkül, hogy ne hinne

valamiben, ami életet ígér. Sajnos sokan azokat a hamis tanokat hajszolják, melyek gyarlóságukra

apellálnak. Az önzésre, mely esetben a vallások és az úgynevezett szellemi megvilágosodást kínáló

szekták a kapzsi emberi szívekre apellálnak. Az élvhajhászatra, mely nem vezet el Istenhez, sem az

Igazságra. Aztán ezek a szegény lelkek, akik nem hisznek semminemű földi élet utáni életben,

szomorúan bandukolnak majd, remény nélkül szívükben.

A Szentlélek Ereje, Hangom mennydörgése, a csodák, melyeket Én fogok feltárni, és ezen Üzenetek

hitelességének beigazolódása milliók lelkét fogják megnyerni.

Jelenlétem elárasztja a világot, és ez hatalmas gyűlöletet keltett, mivelhogy a sátán megmérgezi

Követőim gondolatait. Jelenlétem benne van a világ Tabernákulumaiban, Templomaimban, valamennyi

kiválasztott látnok szavaiban. De ezekben, az emberiségnek szóló végső Üzeneteimben lévő Jelenlétem

világméretű megtéréshez fog vezetni.

Sose felejtkezzetek meg Ígéretemről. Én újra eljövök majd az utolsó napon. De ezt megelőzően Én nem

fogok a földön járni. Figyelmeztetésem számotokra most az, hogy hallgassatok a próféciákra. Bárki, aki

azt állítja magáról, hogy Én vagyok, vagy bárki, aki azt mondja nektek, hogy Jézus emberi testben

jár-kel a földön, az egy hazug.

Az Én Időm akkor jön majd el, amikor Én alászállok a Mennyből, pontosan úgy, ahogyan az utolsó földi

Napomon Én felmentem.

Jézusotok

 

Csak az Élő Isten Pecsétjével rendelkezők fognak megmenekülni a lelkek

tömegirtásának eme formájától
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Csak az Él? Isten Pecsétjével rendelkez?k fognak megmenekülni a lelkek tömegirtásának eme formájától

2013. április 4. csütörtök, 19.45

Szeretett leányom, nem szabad hallgatnod azokra, akik megkérdőjelezik, kétségbe vonják, és

megvetően tekintenetek Üzeneteimre. Nem szükséges megvédeni Legszentebb Szavamat. Szavam

végleges, és senkinek sincs joga megkérdőjelezni azt. Vagy elfogadtok Engem, vagy nem.

Míg a Keresztények, maguk között, összevesznek ezen – a már oly régen megjövendölt – Üzenetek

miatt, ellenségként kezelik egymást. Nem lehettek ellenségei testvéreiteknek, miközben

Tanítványaimnak hívjátok magatokat. Míg ti azzal vagytok elfoglalva, hogy egymás között kiabáljatok, a

legnagyobb ellenség, a sátán seregei jelenleg a leggonoszabb szörnyűségeket tervezik,

melyeket valaha is látott az emberiség, Ádám és Éva megteremtése óta.

A háborúk, amelyekről Beszélek, hamarosan megkezdődnek, és a terv az lesz, hogy eltöröljék a

népességet a föld színéről. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ezek a háborúk két nemzet között

zajlanak, de hiba lenne ezt gondolnotok. A fegyverek egyetlen egy forrásból fognak

származni.

Szegény Gyermekeim, Isten gyermekei, mennyire keveset tudtok azokról a szörnyű cselekményekről,

melyeket jelenleg a Szabadkőműves szekták terveznek, a legmagasabb szinteken, Isten gyermekei

ellen. Gonoszságukat lehetetlenség lenne elképzelnetek, de ismerjétek fel ezeket a jeleket. Amikor

bankjaitok elveszik szabadságotokat, otthonotokat, és a lehetőséget, hogy táplálni tudjátok

családotokat, ez csak egy része lesz az emberiség elleni tervüknek. Rabszolgákká váltok majd, de azok,

akik hűséggel adóznak Irántam és Tanításaim iránt, és akik továbbra is hűségesek Hozzám, sose

felejtkezzenek el Irgalmasságomról.

Annak ellenére, hogy ezek a kinyilatkoztatások ijesztőek lehetnek, ezek maguk az Igazság.

Azáltal, hogy fel vagytok készülve ezekre, az Isten Teremtése elleni cselekményekre,

imáitok által segíteni fogtok enyhíteni annak a szenvedésnek a nagy részét, melyet ezek a

gonosz szekták fognak okozni nektek. Annak ellenére, hogy az ilyen rémtetteknek a

hatását enyhíteni fogják imáitok, ezek – ha szeretettel szívetekben adjátok át Nekem – az ilyen szörnyű

tettek elkövetőinek megmentésére lesznek felhasználva. És habár ezek a félrevezetett és hideg szívű

lelkek továbbra is szembeszállnak Velem, azáltal, hogy megpróbálják kiirtani a világ népességét, Én

igyekszem majd megvilágosítani szívüket, hogy eltávolodjanak ettől a szörnyű sátáni köteléktől.

Sokukat teljes mértékben megszállta a gonosz, és néhányuk számára csekély a remény. Csak egy csoda

mentheti meg őket, mely Irgalmasságom által adatik, együttesen azokkal, akik felajánlják Nekem a

szenvedés ajándékát.

Közületek azok, akik káromoltok Engem, azáltal, hogy kegyetlenül elutasítotok Engem,

Irgalomért fogtok esedezni Hozzám, amikor bekövetkeznek ezek az események. Ha

szenvedni kényszerültök, és arra, hogy felvegyétek a fenevad bélyegét, máskülönben

meghaltok, akkor Hozzám fogtok kiáltani. Akkor tülekedni fogtok azért, hogy megtaláljátok az Élő

Isten Pecsétjét, melyet Atyám által Adok a világnak ezekben az Üzenetekben – de akkorra már ez túl

késő lesz. Csak azok lesznek védelem alatt, akik elfogadják a Pecsétet, otthonukban tartván vagy

maguknál hordván azt. Csak az Élő Isten Pecsétjével rendelkezők fognak megmenekülni a lelkek

tömegirtásának eme formájától.

Egy percig ne kételkedjetek a jelenleg nektek adott Üzeneteimben. Fogadjátok el Isteni

Beavatkozásomat, mert Én csak meg szeretnélek menteni benneteket. A lelkekért vívott csata olyan
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Csak az Él? Isten Pecsétjével rendelkez?k fognak megmenekülni a lelkek tömegirtásának eme formájától

méreteket öltött, hogy ha Én nem avatkoznék be a próféták által, akkor sokan közületek a fenevad és

annak összes követője mellé állnátok, akik báránybőrbe bújt farkasokként tűnnek fel előttetek.

A sátán rendkívül ravasz, és soha nem mutatná az ő gonosz tetteit a maguk valójában. Nem, ehelyett ő

jónak, lelkesítőnek, és nagyon is a ti érdeketekben lévőnek tünteti majd fel azokat. Ezt a csapdát állítja

ő. Így csalja a jószándékú, ártatlan lelkeket a barlangjába. A gőg bűne által fogja felfedni magát a sátán,

ezen szegény lelkeken keresztül, akiket sikerül neki megnyernie. A bűn, a maga leggonoszabb

formájában lesz látható azon magas rangú emberek körében, akik el fognak pusztítani másokat, saját

önző céljaik érdekében. A skála alján a gőg bűne lesz tapasztalható körötökben, amikor az Én

Nevemben megítéltek másokat, megszóljátok őket, majd aztán próbáljátok lerombolni személyiségüket,

és csorbítani hírnevüket.

Én azért mondom el nektek ezeket a szomorú tényeket, hogy felkészíthesselek benneteket, hogy

Szerető Védelmemmel felfegyverezhesselek titeket annak érdekében, hogy segíthessek megmenteni

még azokat is, akik azért fognak végigvonulni a világon, hogy elnyeljék azt.

Jézusotok

 

Egyikőtök sem kapna soha felhatalmazást arra, hogy megítéljetek másokat

az Én Nevemben, mert az képtelenség

2013. április 5. péntek, 12.50

Szeretett leányom, a Nekem tett engedelmességi fogadalmad értelmében, sosem szabad megvédened

Üzeneteimet. És arra sincs felhatalmazásod, hogy az Én Nevemben elítélj vagy bírálj

bármilyen más – akár igaz, akár hamis – látnokot, vagy önjelölt prófétát.

Azok, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek, és elítélik ezeket, a világnak szóló Üzeneteket,

nekik tudniuk kell a következőt. Még ha kértétek sem kaptatok engedélyt Tőlem arra, hogy

nyíltan véleményezzetek bárkit is, aki azt állítja magáról, hogy egy választott lélek. Amikor

hamisnak nyilvánítjátok ezeket az Üzeneteket, ezzel azt állítjátok, hogy ezek hazugságok. A

hazugságok pedig csak a sátántól jöhetnek. Ezen – a világnak szóló – Szent Üzeneteim

figyelmeztetnek benneteket azokra a szörnyű hazugságokra, melyekkel, ő, a sátán eteti Isten

valamennyi gyermekének lelkét. Jól rá lettetek szedve, hogy utasítsatok el Engem, a ti szeretett

Jézusotokat, Aki a bánat keserű könnyeit ontom amiatt, ahogyan Engem most elutasítanak.

Azok, aki azt mondják, hogy bárki tudna ilyen Mennyei Üzeneteket írni, ők megsértenek Engem. Hogyan

lehetne a szerzője bárki is az Ajkamról fakadó Szavaknak, amikor azok Tőlem származnak. Komolyan azt

hiszitek, hogy az ilyen Szent Szavak egy halandó ember keze alkotásai lehetnének? Komolyan azt

hiszitek, hogy bárki, aki bűnnel szennyezett, mindennemű – Mennyei Királyságomból való –

feltartóztatás nélkül gyárthatná Szent Szavamat (Üzenetemet)? Amennyiben igen, akkor ti hitelt adtok

annak, hogy az ember ily módon képes utat törni a megtérésnek. Az ember semmi Isten nélkül. Ti nem

vagytok méltóak arra, hogy hatalommal felruházva beszéljetek, amikor Isten Szavát hirdetitek. Ha Isten

Szavát saját ajkatokról fakadóan hirdetitek, mindennemű Tőlem származó irányítás nélkül, akkor súlyos

hibát követtek el.

Leányom, emlékeztetnem kell téged, és minden választott lelket, hogy egyikőtök sem kapna soha
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Egyik?tök sem kapna soha felhatalmazást arra, hogy megítéljetek másokat az Én Nevemben, mert az
képtelenség

felhatalmazást arra, hogy megítéljetek másokat az Én Nevemben, mert ez képtelenség.

Szólítom most minden választott Lelkemet. Ne feledjétek a nektek tett Ígéretemet, hogy Én eljövök újra.

Most már tudatában vagytok annak, hogy mindegyikőtök azt a küldetést kapta, hogy készítsétek fel az

emberi szíveket Második Eljövetelemre. Most már tisztában vagytok azzal, hogy ez a Szentháromság

által megszabott legeslegutolsó Küldetés. Egyikőtök sem kapott Tőlem engedélyt arra, hogy bírálja ezt,

vagy bármely más küldetést. Ha ezt teszitek, akkor száműzve lesztek Tőlem.

Ó mennyire megsebeznek Engem a választott lelkek vétkei, mélyebben, mint bárki máséi. A Hozzám

közel állók, akik aztán elárulnak Engem, ők azok, akik a legjobban bántanak Engem. Ha ők Ellenem

fordulnak, szörnyű megosztottságot okoznak, és megakadályozzák a lelkeket abban, hogy az örök

üdvösség felé vezető utat kövessék.

Jézusotok

 

Isten Anyja: Téged azért küldtek, hogy előkészítsd az utat az Ő Második

Eljövetelére

2013. április 6. szombat, 16.30

Gyermekem, függetlenül attól, hogy milyen magányos vagy, és mennyire nehéz ez a Küldetés, neked

továbbra is folyamatosan engedelmeskedned kell Fiamnak. Tiszteletben kell tartanod minden hozzád

intézett kérést. Minden tőled elvárt feladatot teljesítened kell, még ha ez azzal is jár, hogy magadra

haragítasz majd másokat.

Isten minden egyes látnoka, akiknek Én megjelentem, szenvedett azok keze által, akik kegyetlenül

elutasították őket. Habár idővel sokuknak hittek, mégis, gyermekem, te fogsz a legjobban szenvedni,

mivel te Isten prófétája vagy. Isten prófétái mindig is gyűlöletet keltettek az Ő gyermekei körében,

mivel a sátán az ő legszörnyűbb pusztításával sújtja azokat, akik Isten Szavát beszélik.

Mint a végidő próféta, ellenségeid körébe nemcsak azok fognak tartozni, akik elutasítják

vagy gyűlölik Fiamat, hanem azok is, akik szeretik Őt. Ellenségeid többet számlálnak

mindazokénál, akik előtted jöttek. Ezért kell mindenkoron engedelmeskedned Fiamnak, és gyorsan

válaszolnod Neki, ugyanis Ő azért teszi ezeket a dolgokat, és kéri tőled, hogy kövesd az Ő Utasításait,

hogy téged óvjon.

Téged azért küldtek, hogy előkészítsd az utat az Ő Második Eljövetelére, és ez a felelősség

sok szomorúsággal fog járni. Ahogy a hazugságok, a gyűlölet, és a heves ellenállás folytatódnak

ezen Üzenetek ellen, meg kell vigasztalnod magad, hogy e nélkül a Küldetés nélkül, sokkal több lélek

nem fogadná el Fiam Irgalmát.

Imádkozz minden egyes személyért, akik szitkokat zúdítanak rád, mert amikor imádkozol értük, Fiam

megvilágosítja majd őket, és ők hamarosan felnyitják szemüket az Igazságra.

Én, a te szeretett Édesanyád, Legszentebb Palástommal takarlak be téged, és eltiprom a kígyó fejét

minden egyes alkalommal, amikor ő ártani próbál neked. Most menj békével, gyermekem. Mindenkoron

Bízz bennem, az Üdvösség Anyjában, hiszen Én őrködöm eme rendkívüli Küldetés felett. Bízz fiamban,
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Isten Anyja: Téged azért küldtek, hogy el?készítsd az utat az ? Második Eljövetelére

mert Ő tudja, hogy mit tesz. Bízz mindent az Ő Szent Kezeire.

Szeretett Édesanyátok

Isten Anyja

Az Üdvösség Anyja

 

Közel az ideje az Általam említett üstökös megjelenésének, amikor az

emberek azt fogják hinni, hogy két Nap van

2013. április 6. szombat, 17.00

Szeretett leányom, a csillagok hamarosan megváltoznak, és közel az ideje az Általam említett

üstökös megjelenésének, amikor az emberek azt fogják hinni, hogy két Nap van. Hamarosan csodálatos

látványban lesz része az emberiségnek, mennydörgés hallatszik majd, és úgy fog tűnni, mintha a két

Nap összeütközne.

Irgalmam Sugarai hullnak majd minden emberi lélekre, még azokra is, akiket el fog vakítani a

Világosság, lévén oly sötét az ő lelkük. Amikor a mennydörgés hallatszik, csendes nyugalom száll alá a

földre, és fülsiketítő lesz a csend. Egy hang se fog hallatszani – csak az Én Hangom fog bevésődni a

nyomorultak lelkébe.

Én olyan leszek, mint egy napsugár, mely jól láthatóvá tesz minden egyes hibát, minden bűnt és

kétségbeesett kiáltást a bűnösök szemében.

Lesz ott sírás, és a mélységes bánat érzése járja majd át az emberek szívét, amikor ők szembesülnek

lelkük állapotával. Tizenöt percig minden mozdulatlan marad, majd aztán az élet visszatér a régi

kerékvágásba, mintha ez a csoda meg sem történt volna. Azok számára, akiknek lelkét megérintette az

Igazság, az élet nem lehet, és nem is lesz már ugyanolyan, mint régen. Akkor ők Engem, az Én

Tanításaimat fogják követni, és milliárdokat fognak megtéríteni.

Üzeneteim lesznek az ő mindennapi eledelük, Legszentebb Eucharisztiámmal egyetemben,

és semmi másra nem lesz szükségük. Olyan erősek lesznek, hogy semmi sem állhat majd az

útjukba, semmi sem tántoríthatja el, vagy akadályozhatja őket, amint Maradék hadseregemben

menetelnek az Új Paradicsom felé.

A többieknek azt fogják mondani, hogy a Nagyfigyelmeztetést a Föld légkörében beálló zavar okozta, és

könnyedén kimagyarázzák majd a Nagyfigyelmeztetést. De ez a kimagyarázás egy hazugság lesz, mivel

ők nem akarják elismerni Isten Létezését. Ha elismernék, akkor nem tudnák végrehajtani azon tervüket,

hogy rávegyék a világot az Antikrisztus hamis ígéreteinek elfogadására.

Amikor Isten csodáinak ilyen nagy arányban vagytok szemtanúi, akkor tudjátok, hogy Tervem –

miszerint az üdvösség birodalmába viszem az emberiséget – a befejező szakaszába ért.

Menjetek hűséges Követőim, és mindenkoron bízzatok az összes lélek megmentésére tett Ígéretemben.

Nagy az Én Irgalmam, és Hatalmam mindenható.
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Közel az ideje az Általam említett üstökös megjelenésének, amikor az emberek azt fogják hinni, hogy két Nap
van

Jézusotok

 

Azt fogják mondani nekik, hogy ez az új templom egy egyház, mely egyesít

mindenkit, hiszen Isten szereti az Ő valamennyi gyermekét

2013. április 7. vasárnap, 18.40

Szeretett leányom, Isten minden egyes Egyháza a földön, melyek Engem, az Emberfiát tisztelnek, és

melyek hűséggel adóznak Atyámnak, hamarosan megoszlanak. Sokan fognak fellázadni az egyes

egyházakban, és nagy megosztottság fog kialakulni, ahogy köreikben egyre több félrevezetett próbálja

majd bevezetni azokat a törvényeket, melyek jóváhagyják a bűnt.

Kérdőre fogják vonni azok erkölcsi kötelességét, akik szeretik és ismerik Isten Szent Szavát,

és azzal fogják vádolni őket, hogy kegyetlenek és szívtelenek. Bűnük az lesz, hogy ellenezni

fogják a majdan születendő bűnös törvényeket, ahogy az Egyházak felbomlanak az

Antikrisztus általi üldöztetés alatt. Amikor ezek feloszlanak és szilánkjaira hullnak, akkor

alapjaikban fognak megremegni. Többé már nem lesznek képesek állni a sarat a gonoszsággal és az

igazságtalansággal szemben. Akkor majd megérik az idő arra, hogy sok rémült lélek, akik nagyon össze

lesznek zavarodva, szemtanúi legyenek Isten egy alternatív templomának.

Azt fogják mondani nekik, hogy ez az új templom egy egyház, mely egyesít mindenkit,

hiszen Isten szereti az Ő valamennyi gyermekét. És amennyiben Isten szereti az Ő valamennyi

gyermekét, akkor Ő egyesíteni szeretné őket; hogy nekik át kell ölelniük egymást hitüktől, vallásuktól,

bőrszínüktől, hovatartozásuktól, törvényeiktől függetlenül. Azt fogják mondani nekik, hogy Isten Előtt

mindannyian egyek lesznek, és azt fogják kérni mindannyiuktól, hogy küldjenek képviselőket az új

templomba, amelynek székhelye Rómában lesz. Azt fogják mondani nekik, hogy ez, a Bibliában

megjövendölt Új Jeruzsálem, mely Isten választott vezetőjének az oltalma alatt áll – viszont ő a hamis

próféta.

Oly sokan fogják elhinni ezt az irdatlan nagy hazugságot, a megcsúfolását Isten Szent Igéjének, mely

János Evangélistának adatott. Fognak majd minden egyes Szót, mely eme prófétának a végidőkre

vonatkozóan adatott, megváltoztatják és kiforgatják, hogy illeszkedjenek az Antikrisztus tervéhez.

Azokat, akik nem hajlandóak elfogadni ezt az új, úgynevezett befogadó egyházat, nem

fogják Keresztényeknek tekinteni. Megfélemlítik majd őket, és bolondnak fogják beállítani őket.  Ha

nem lenne a Szentlélek, aki vezeti őket, akkor elnyelné őket a hamis és obszcén templom, mely majd

elrejti a felszín alatt lappangó csúf igazságot.

Az Antikrisztus hamarosan látványosan a világ színpadára lép, és ő lesz az, aki nemcsak uralkodni fog

ezen egyházak felett, hanem el is hiteti majd az emberekkel, hogy ő különleges isteni adományokkal

bír. Tisztelni fogják őt a humanitárius célok érdekében tett nagy szolgálatáért. Ő, az Antikrisztus,

nemzetközi elismerésekben fog részesülni jótékonysági munkájáért. Majd azt fogják mondani, hogy

szent emberekre jellemző karizmával bír. Nem sokkal ezután csodákat tulajdonítanak majd neki, míg

végül, azt fogja mondani, hogy ő egy próféta, egy Istentől való küldetéssel.

Sokan hinni fognak ennek a szörnyű megtévesztésnek, mert a világ egyházai támogatni fogják őt, és a

hamis próféta által meg fogja kapni a jóváhagyás pecsétjét.

 9



A Nagyfigyelmeztetés - 2013 április
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valamennyi gyermekét

Végül el fogja hinni a világ, hogy ő Én, Jézus Krisztus vagyok. Szavam süket fülekre fog találni, amint az

ő jelenléte elnyeli az egész emberiséget, kiknek éljenzése elnyomja majd az Isten Igaz Szavát hirdető

hangokat. De, mert Irgalmam nagy, Én – Atyám Kezével együtt – be fogok avatkozni az út minden egyes

lépésénél.

Üzeneteim nem fognak abbamaradni egészen az utolsó napig. Hangom sosem fog elhalni. Isten azon

gyermekei, akik hűségesek maradnak az Ő Szent Igéjéhez, sosem fognak meghalni.

Jézusotok

 

Olyan sok jó és szent pap fogott össze azért, hogy ízekre szedjék ezeket az

Üzeneteket

2013. április 9. kedd, 23.00

Szeretett leányom, olyan sok jó és szent pap fogott össze azért, hogy ízekre szedjék ezeket az

Üzeneteket, de nincs meg hozzá a képesítésük, sem a tudásuk. Az ő útjuk az, hogy Istent szolgálják. Ők

nem engedhetik meg maguknak, hogy ily módon beszennyeződjenek, mert ez veszélyt jelent

azokra a lelkekre, akik felismerik Hangomat ezekben az Üzenetekben. 

A New Age szellemi gyakorlatokat felvonultatván, sok pap abban a hitben él, hogy a lelkiséggel,

szellemiséggel kapcsolatos tudásuk azt jelenti, hogy rendelkeznek azzal a képességgel, hogy felismerik

Isten igaz prófétáját. Oly nagyon eltávolodtak Tőlem, hogy már nem tudják felismerni Szent Szavamat.

Mivel a gőg az útjukban áll, Én nem részesítettem ilyen kegyelmekben őket.

Felszentelt Szolgáim, ti, akik terveket szőtök, mesterkedtek, és az Isten szolgálatában álló papi

hivatásotok jelképét egyfajta eszközként használjátok fel azért, hogy elfordítsátok az

egyházközségetekben lévő híveket Szavamtól (Üzenetemtől), legyetek tudatában annak, hogy meg

lesztek büntetve. Ti nem ismertek Engem igazán. Ti nem vagytok hűségesek Hozzám. Nincs meg a

tudásotok a spirituális ismereteket illetően, és nincs felhatalmazásotok arra, hogy nyilvánosan

megalázzatok, megvessetek másokat, vagy becsméreljetek bárkit is, az Én Nevemben.

Mindegyikőtöknek számot kell majd adnotok Előttem. Meg foglak büntetni benneteket, jóllehet nem a

hitetlenségetekért, hanem a gőg bűnéért, mely elhiteti veletek, hogy többet tudtok a spirituális dolgokat

illetően, mint Én, Jézus Krisztus, a Ti Mesteretek. Mennyire megsebeztek Engem. Mily nagy

csalódást okoztok Nekem, mert árulásotokkal ártottatok Küldetésemnek, mely az utolsó a

maga nemében. Vállalnotok kell majd a felelősséget minden egyes bűnös lelkéért, akit

elszakítottatok Tőlem.  Amikor az Igazság feltárul előttetek, akkor nehéz szívvel, de felelnetek kell a

következő kérdésekre.

Miért utasítottátok vissza Kelyhemet, amikor szeretettel és bizalommal megadatott nektek az Igazság,

és amikor ti tudtátok a szívetekben, hogy az Tőlem van. Akkor hát miért próbáltátok lerombolni

Üzeneteimet? Van bármi fogalmatok arról, hogy mennyire komoly az a Szent fogadalom, amit az Én

Nevemben tettetek? Most vonuljatok vissza, és olvassátok az Általam adott  Imahadjárati Imákat.

Ha ezt megteszitek, akkor Megáldalak benneteket, és a tisztánlátás képességével ajándékozlak meg

titeket. De csak az alázatos szívűek jöhetnek Hozzám.
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Olyan sok jó és szent pap fogott össze azért, hogy ízekre szedjék ezeket az Üzeneteket

Vonuljatok vissza. Azután pőrén, sallangoktól mentesen járuljatok Elém. Hagyjátok magatok mögött az

ezen Üzeneteket illető mindennemű – szóbeszéden, pletykán és rosszindulatú célozgatásokon alapuló –

előítéletes nézeteteket, elfogult véleményeteket, és értékítéleteteket. Amikor eljön a napja, Én

megkeresztellek bennetek újra, és ismét tiszták lesztek. Lelketek olyanná válik, mint a kicsinyeké, és

olthatatlan vággyal szomjazzátok majd Jelenlétemet.

Várom válaszotokat. Én mindenkit Szerető Vagyok. Én Irgalommal teljes Vagyok. Jöjjetek Hozzám. Csak

Rám van szükségetek.

Jézusotok

 

Isten az Atya: Ima az Új Paradicsom Kulcsainak elnyeréséhez

2013. április 10. szerda, 16.45

Szeretett leányom, ahogy a Szentlélek Tüze elárasztja azokat az alázatos lelkeket, akik olvassák ezeket

az Üzeneteket, úgy fog világszerte terjedni a megtérés. Isten Szent Szava olyan, mint egy erőteljes

forgószél, mely magával hozza – mindazon lelkeknek, akik a nyomvonalában vannak – a

bőség gyümölcseit. 

Az első elültetett magvakból rengeteg gyümölcs termett, melyek elárasztják az összes

nemzetet, beleértve a kommunista uralom alatt lévőket is. 

Leányom, ahogy Szent Szavam megragadja valamennyi hitfelekezethez tartózó lelkét és szellemét, az

kardként fog belehasítani azokba a nemzetekbe, akik hátat fordítanak Nekem, a te szeretett Atyádnak.

Ezért, amikor a gyűlölet fokozódik ellened, tudd, hogy a lelkek megmentését segítendő Szent Szavam

sikerrel járt.

Te, az Én hírnököm, csak egy eszköz vagy. Ez a Küldetés nem rólad szól. Ez nem a te lelked

megvilágosításáról szól, mert nem ez a Célom, még ha az kedves is Nekem. Leányom, neked, mint az

utolsó hírnöknek, csak közvetíteni szabad a világnak azokat az Üzeneteket, melyek neked adatnak, a

világ javát szolgálandó. Véleményednek és a másoknak szánt tanácsaidnak nincs jelentősége, mivel

nincs felhatalmazásod arra, hogy bármilyen emberi nézetet megossz másokkal.

Amikor Isten Hangja megérinti az emberek szívét, az megsokszorozódik sokak lelkében. Az Én Jóságom

az, mint az egész emberiség Szerető Atyjáé, mely lehetővé teszi ezeket a rendkívüli kegyelmeket.

Amint az megjövendöltetett, rendkívüli csodáknak lesznek szemtanúi azok, akik megkapták a Szentlélek

Ajándékát, ezen Küldetés által. Én megáldom mindazokat, akik szórják és terjesztik Üzeneteimet, mert

erőfeszítéseik – melyek, mint a köd, kiterjednek majd az egész Földre – megtermik majd Szavam

gyümölcsét.

Az Én szegény üres lelkeim, akik a Megtérés Ajándékára vártatok, Én most a következőt mondom

nektek. Én, a Ti Szerető Atyátok, megígérem nektek, hogy át foglak ölelni benneteket, és megnyitom

szíveteket, amikor ezt az imát imádkozzátok.

Isten az Atya: Ima az Új Paradicsom Kulcsainak elnyeréséhez
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„Drága Atyám, Én vagyok, a Te tévelygő gyermeked, aki annyira összezavarodott és vak, hogy

Segítséged és Szereteted nélkül, semmi vagyok.

Ments meg engem Fiad, Jézus Krisztus Szeretete által, és ajándékozd nekem a Te Új földi Paradicsomod

Kulcsát. Ámen.”

Gyermekek, Én majd megáldalak és oltalmazlak benneteket. Ti az Enyéim vagytok – mind. Míg Én

epekedem utánatok, és könnyeket hullatok azokért közületek, akik gyűlölnek Engem, Én Mindenható

Hatalmamat fogom használni arra, hogy megnyissam megkeményedett szíveteket, hogy nektek

ajándékozhassam azt az örökséget, amit szeretettel Teremtettem.

Beavatkozásom, azáltal, hogy kinyilatkoztatom nektek az eljövendő eseményeket, segíteni fog nektek

megérteni, mennyire Szeretlek benneteket. Amikor ezek az események szemetek előtt bontakoznak ki,

Én várni fogom, hogy Hozzám jöjjetek, szeretettel és bizalommal lelketekben.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 

Minden lélekért, akit Irgalmamba ajánlotok, Én száz annyit fogok

megmenteni

2013. április 11. csütörtök, 21.20

Szeretett leányom, tovább kell lépned, és azokra a szegény lelkekre kell összpontosítanod, akik

egyáltalán nem hisznek Istenben. Azokra gondolok, akiknek még soha nem adatott meg az Igazság,

Isten – az ő Teremtőjük – Létezését illetően.

Emberek milliárdjainak nincs ismerete a Szentháromságot illetően, mivel azt elrejtették előlük. Ezek

azok a lelkek, akik nagy Irgalomban fognak részesülni Általam, és nekik tisztában kell lenniük ezekkel, a

világhoz intézett Üzenetekkel.

A többi lélek, akik aggasztanak Engem, azok, akik lanyhák hitükben, és akik jelenleg nem hajlandóak

elfogadni az örök élet Igazságát. Sokak számára, akik bizonytalanok Teremtésüket, vagy Isten Létezését

illetően, hamarosan feltárul az Igazság. Én ismét nagy Irgalmat fogok tanúsítani irántuk, és Szeretetem

megérinti majd szívüket, így megmenekülnek majd.

Ám vannak olyanok, akik továbbra is ellenállnak majd Beavatkozásomnak. Ők ellenállnak majd minden

olyan irányú próbálkozásnak, mellyel birtokában lennének az Igazságnak, és Irgalmam bizonyítékát –

melyet megkapnak majd – az Arcomba fogják vágni. Akkor Én újra be fogok avatkozni, és továbbra is

harcolni fogok lelkükért.

Végül vannak azok, akik mindent tudnak Rólam, és azzal a ténnyel is tisztában vannak, hogy Én Vagyok

a Messiás. Semmilyen csoda vagy szeretetcselekedet nem fogja Hozzám vonzani őket, mert ők átadták

magukat a sátánnak. Az ilyen lelkeket teljesen elnyeli majd a fenevad, és nem ereszti majd el őket,

mivel nem tekintenek Engem Megváltójuknak. Ők még mindig nincsenek tisztában a fenevad tervének

valóságával. Ahhoz, hogy meg lehessen menteni őket, nektek, szeretett Követőim, hűségetekről kell

biztosítanotok Engem azáltal, hogy felajánljátok lelküket Nekem imáitokban, és amikor Szent
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Eucharisztiámat magatokhoz veszitek. Ajánljátok fel őket Nekem minden nap, és minden lélekért, akit

Irgalmamba ajánlotok, Én száz annyit fogok megmenti.

Tegyétek meg ezt minden egyes nap. Minden hónap végén ragyogni fogtok az örömtől, mert tudni

fogjátok, hogy mennyi lelket helyeztetek eme Nagy Irgalmasságba. Ez egy újabb Ajándék, mellyel

Megáldalak benneteket, és túláradó kegyelmekben fogtok részesülni, amikor ezt az Imahadjárati imát

imádkozzátok.

Imahadjárat (104) Szabadítsd meg ezt a lelket a szolgaságból

“Drága Jézus, Eléd tárom testvérem lelkét, aki átadta lelkét a sátánnak.

Vedd ezt a lelket, és mentsd meg őt a Te Szent Szemedben.

Szabadítsd meg ezt a lelket a fenevad szolgaságából, és szerezz neki örök üdvösséget.

Ámen.”

Irgalmamban továbbra is részesülni fog az emberiség, kiváltképp minden olyan lélek, aki elutasítja Isten

Igéjét.

Megáldalak benneteket, hűséges tanítványaim, és a Szentlélek Ajándékát Árasztom rátok továbbra is.

Jézusotok

 

Boldogok a szelíd szívűek, akik Isten Kegyelméből megszabadultak a gőgtől

2013. április 12. péntek, 23.55

Szeretett leányom, közületek, akik igazán szerettek Engem, kik tudnának Elém járulni, és arcra borulni

Lábaim előtt, teljes önátadásban?

Közületek, akik igazán tiszteltek Engem, és követitek Tanításaimat, kik tudnának megalázkodni Színem

előtt, tekintet nélkül önmagukra? Ha Irgalmasságomkor alázatos szolgaságban le tudtok borulni, akkor

Én felemellek, és felmagasztallak majd benneteket. De ha ti, az Én Nevemben, saját magatokat

magasztaljátok fel, és azt állítjátok, hogy bensőségesebben ismertek Engem, mint mások, akkor Én a

földre foglak vetni benneteket, a Lábaim elé.

Miért értik még mindig félre Tanításaim Igazságát oly sokan, akik már birtokában vannak az

Igazságnak? A bűn szennye miatt az emberek nem méltóak arra, hogy megálljanak Színem előtt. De

azok, akik tisztában vannak az emberi lélek gyengeségével, nekik tudniuk kell, hogy nagyon óvatosnak

kell lennie azoknak, akik merik hirdetni a spirituális dolgokat illető kiváló tudásukról, hogy azt Isten – a

prófétákon keresztül adott – Tanításai határozzák meg. Amikor az ilyen lelkek az úgynevezett tudásukat,

a Szent Tanról való intellektuális értekezésük fitogtatásával nyilvánítják ki, ahelyett, hogy az

alázatosság fontosságára helyeznék a hangsúlyt, akkor ők megbántanak Engem. Amikor arra használják

tudásukat, hogy elferdítsék az Igazságot saját céljaik érdekében, hogy Tanításaim egy ember alkotta

változata felé tereljék a lelkeket, akkor mélyen megsértenek Engem, és Én meg fogom büntetni azokat

a lelkeket, akik vétkesek eme Isten elleni bűnben.
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Közületek azok, akik kultuszokat, spirituális mozgalmakat hoztok létre, saját magatok által,

nektek tudnotok kell, hogy ha megmásítjátok Isten Igéjét, súlyos bűnt követtek el. Szavaitok,

mely Isten Igéjét és az Ő teljes Dicsőségét hirdetik, egyfelől meghallgatásra találnak, mert az igazságot

tartalmazzák. Másfelől viszont, ha ti kiegészítitek Isten Szavát a ti saját értelmezésetekkel, és ha ezt

arra használjátok, hogy másokat támadjatok az Én Nevemben, vádolván őket helytelen

cselekedeteikért, bűnt követtek el.

Boldogok a szelíd szívűek, akik Isten kegyelméből megszabadultak a gőgtől, mert ők királyként fognak

uralkodni az Új Paradicsomban.

Boldogok azok, akiknek a Belém vetett teljes bizalma azt jelenti, hogy hirdetik és terjesztik Szent

Szavamat (Üzenetemet), anélkül, hogy szándékukban állna személyes figyelmet keresni, saját

dicsőségükre, mert ők is menedékre lelnek Királyságomban.

Azok, akik azt állítják magukról, hogy ők elkötelezett Híveim, mégis úgy gondolják, hogy

joguk van megítélni másokat, elemezni azok hitét, akiknek Istenbe vetett hite sértést vált

ki, és nyilvánosan elítélik azokat a szent lelkeket, akik az Én Nevemben jönnek, ők nem

tartoznak Királyságomhoz. Ti a gonoszhoz tartoztok, mert ti nem Nekem, Jézus Krisztusnak adtok

számot. Én nem kértelek benneteket arra, sőt engedélyt sem adtam nektek arra, hogy valamiféle

egyedi csoportformát terjesszetek, létrehozván azt azért, hogy más csoportot nevetség tárgyává

tegyetek. 

Nektek, mindannyiatoknak – akik büszkén dicsekedtek Tanításaimmal összefüggő

intellektuális képességeitekkel, azért, hogy kisebbítsétek Isten egy másik gyermekét,

különösen a választott lelkeket – tudnotok kell, hogy napjaitok meg vannak számlálva. A

múltban, Türelmem megakadályozott Engem abban, hogy véget vessek az ilyen félreértelmezett

küldetéseknek. Most, ezekben a végidőkben, Én nem fogom tűrni azt, ahogyan próbáljátok

megakadályozni Második Eljövetelemet.

Közületek csak nagyon kevesen fogják elfogadni Tervemet, miszerint felkészítelek benneteket Második

Alkalommal való Eljövetelemre – ezúttal elhozván nektek az Új Békekorszakot. Ti már birtokában

vagytok az Igazságnak. Ti tudjátok, hogy Én újra el fogok jönni, mégsem fogjátok elfogadni – ahogy

eddig sem – azt, hogy Én  vagyok az, a mindenség Királya, Aki hívogatlak benneteket, hogy felkészítsem

lelketeket.

Kétezer év Számomra semmi. Mintha csak tegnap lett volna. Így ma is Hívogatlak benneteket, mind.

Ami elszomorít Engem az az, hogy azok, akik azt állítják, hogy szeretnek Engem, és nyilvánosan

elismernek Engem, mégsem ismernek Engem igazán. Ők hagyták, hogy a szervezett vallások, a

nemzetközi politika, a túlzott pompa és szertartások csapdái elrejtsék őket Előlem.

Én egyszerű Vagyok testben, lélekben és szellemben, ezért elsőként azokat ölelem meg, akik így

járulnak Elém. Amikor egy édesapa örömmel üdvözli hazatért gyermekét, aki már egy ideje külföldön

volt, nem gyermeke ruháját, cipőjét, ékszereit vagy bőröndjét figyeli. Ő csak fiát, az ő arcát nézi, és azt

a szeretetet, mely szívében él az első lélegzetvétele óta, miután kibújt édesanyja méhéből. Őt nem

érdekli fia vagyona, nézetei, véleménye, vagy pletykája másokról – ő csak azt a szeretet látja, melyet

gyermeke iránt érez, és azt, amit gyermeke érez iránta.

A szeretet egyszerű. Nem bonyolult. Nem fakad gyűlöletből. Nem szerethettek valakit, ha lelketek tele

van haraggal vagy gyűlölettel. Ha szerettek Engem, akkor mindazokat is szeretnetek kell, akik követnek

Engem, függetlenül attól, hogy mi az ő gyengeségük. Még azokat is szeretnetek kell, akik szörnyű

bűnöket követtek el, mert Én a leggonoszabb bűnt is meg tudom bocsátani. Egyvalamit azonban nem
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szabad elfelejtenetek, hogy senkinek sincs joga elítélni a másikat az Én Nevemben. Ez csak Tőlem jöhet.

Tudjátok meg, hogy ha a világ figyelmeztetésére kerül a sor, azon bűnösöket illetően, akik

Isten ellenségei, akkor Nekem megvan ez a jogom. De minden esetben imát fogok Kérni

lelkükért. Egyetlen egy kivétellel. Én soha nem tudnálak arra kérni benneteket, hogy imádkozzatok az

Antikrisztusért, mert ő nem Istentől való.

Jézusotok

 

A Katolikus Egyház most hamarosan történelme legszörnyűbb

üldöztetéséhez ér

2013. április 13., szombat 23.50

Szeretett leányom, bátorítani szeretnélek benneteket, mind, akik hisztek Bennem, és eme Könyvbe – Az

Igazság Könyvébe – foglalt Üzeneteimben.

Amikor valaki követ Engem, és felajánlja magát Nekem, annak utánoznia kell Jellemvonásaimat. Ez azt

jelenti, hogy mindenkit szeretnie kell az Én Nevemben, és úgy kell bánnia minden emberrel, ahogy ő

elvárná, hogy bánjanak vele. Ugyanakkor, ha valóban Gondviselésemre bízzátok magatokat,

szenvedni fogtok emiatt. Kegyetlenül fognak bánni veletek, és mindent meg fognak tenni,

hogy megvessenek titeket.

Én ezt Isten valamennyi gyermekének mondom, de különösen a Keresztényeknek, mert a ti

terhetek a legnehezebb. Hívom mindazokat a világban, akik hisznek Bennem, függetlenül attól, hogy

elhiszik-e vagy sem, hogy Én beszélek hozzájuk ezen Üzeneteken keresztül.

Mindig a Keresztények lesznek a célpontjai azoknak, akik meg akarják változtatni Isten Törvényeit úgy,

hogy azok illeszkedjenek bűnös élvhajhászatukhoz és önző vágyaikhoz. A Katolikus Egyház most

hamarosan történelme legszörnyűbb üldöztetéséhez ér, melynek során azt fenekestül felforgatják. A

gondosan felépített támadást már évtizedek óta tervezik. Mennyi könnyet ontanak a szentek a

Mennyben azon végzetes események miatt, melyek olyan sebességgel fognak most kibontakozni, hogy

sokkolni fogják még azokat is, akik nem hisznek ezekben az Üzenetekben.

Zűrzavar lesz az eredmény, mivel sok felszentelt szolga tehetetlenné fog válni, miután

minden, ami igazán fontos volt számukra, megkérdőjeleződik és felborul. Saját köreiken belül

fogják támadni, és megfélemlíteni őket az Én Nevemben.

Benneteket, akik hűségesek vagytok földi Egyházamhoz, arra Buzdítalak, hogy legyetek éberek, és

őrizzétek meg Tanításaimat, ha hűek szeretnétek maradni Hozzám. Soha semmit nem szabad

elfogadnotok a nektek tanított Igazságon kívül. Hamarosan nagyon egyedül fogjátok magatokat érezni,

és szegény felszentelt Szolgáim elcsüggednek majd, mert ők Hozzám hűségesek, és a Péter által

lefektetett Egyházhoz, amely ki lesz húzva alóluk.

Ti, mind, akik hagyományos hűséges Keresztények vagytok, maradjatok állhatatosak, és ne engedjetek

semmi olyan próbálkozásnak, mely arra buzdít benneteket, hogy hagyjátok el hiteteket. Félre fognak

taszítani benneteket, és arra kényszerítenek majd benneteket, hogy egyezzetek bele abba, hogy
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gyermekeiteket egy hamis tanra, és nem Isten tanára oktassák.

Ezek az események most kezdetüket fogják venni, és Én azért figyelmeztetlek benneteket ezekre,

hogy vezesselek benneteket. Bárki, aki azzal vádol Engem, hogy eme Küldetés által, én arra buzdítom a

lelkeket, hogy hagyják el földi Egyházamat, nem érti Útmutatásaimat. Én pusztán csak azt kérem

tőletek, hogy maradjatok hűségesek Tanításaimhoz, amikor azt tapasztaljátok majd, hogy az Egyház

egy új változatának elfogadására kényszerítenek benneteket. Ez az új változat soha nem lesz

megengedett Isten Szemében.

Jézusotok

 

Isten Anyja: Amikor Isten gyermekeit hazugságok által megtévesztik, akkor

ők elszakadnak Tőle

2013. április 14. vasárnap, 14.00

Szeretett Gyermekem, hadd vigasztaljalak meg most. Hadd öleljelek magamhoz, hogy megadhassam

neked az erőt, mellyel továbbra is terjeszted Isten Szent Szavát (Üzenetét) ezekben a nehéz időkben.

Amikor megkérdezték azokat, akik üldözték Fiamat, majd megölték Őt – „ Miért tettétek ezt? ” – azt

felelték – „ Azért, hogy megvédelmezzük Isten Igéjét.” Amikor azt kérdezték tőlük, vajon Isten eltűrné-e

egy másik ember életének kioltását, azzal érveltek, hogy ez az Egyház Tanításai szerint való volt. Az

emberek elferdítik Isten Tanításait annak érdekében, hogy megokolhassák, miért utasítják

el az Ő Szent Igéjét.

Fiam azért adja a világnak ezeket az Üzeneteket, hogy fenntartsátok az Ő Tanításait. Azért

teszi ezt, hogy még véletlenül se utasítsa el senki Isten Szent Igéjét, amikor az Ő földi Szent Egyházának

Tanításait megmásítják és megszentségtelenítik. Isten Igéjét nem szabad megváltoztatni, bár a

próféciák megjövendölték pontosan ezeket a napokat, amikor ez be fog következni, amikor is ezt a

Péterre, a Kősziklára épült Egyház fogja megtenni.

Fiam maga az Ige. Isten Igéjét, Isten minden egyes gyermekének tisztelnie kell. Amikor Isten

gyermekeit hazugságok által megtévesztik, akkor ők elszakadnak Tőle. Amikor Isten Igazságán kívül

bármi mást elfogadtok, amikor elfogadjátok a bűnt, és részt vesztek benne, akkor éket vertek közétek

és Fiam közé.

Ne feledjétek, hogy Én, az Isten Anyja oltalmazom mindazokat, akik hívnak engem. Oltalmam minden

emberre, minden vallásra vonatkozik. Ha naponta imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet,

mindennemű oltalomban részesültök, és meg fogjátok tudni őrizni az Igazságot, Isten Szent Igéjét.

Fiam földi Egyházában bárki, aki az embereket vezeti, nem képes egyházközsége jelenlétében a Szent

Rózsafüzért imádkozni, az nem Istentől való.

Édesanyátok

Isten Anyja
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Az Üdvösség Anyja

 

Sokan nem lesznek elég erősek ahhoz, hogy küzdjenek az abortusz, az

eutanázia és az azonos neműek közötti házasság ellen

2013. április 15. hétfő, 18.20

Szeretett leányom, Isten ellenségei most nagy számban lépnek fel minden nemzetben, hogy

megdöntsék Isten Törvényeit.

Sok új törvényt fognak bevezetni minden egyes országban és egyházban. A legtöbb törvény

ellentétes lesz a Szent Bibliában lefektetett Tanításokkal. Törvénybe fogják iktatni a bűn minden

válfaját, és a fenevad sötétsége borul majd a világra. Azokat, akik ellenzik ezeket a törvényeket,

elbocsájtják majd, mint valami rögeszmés és démontól megszállott embereket. Hangjukat elnyomják

majd azok, akik üdvözlik a szekularizmust, mintha az egy valódi vallás lenne. Minden intellektuális

érvelést bevetnek majd, hogy érvényre jutassák gonosz törvényeiket, és sokakat meg fognak

téveszteni, lévén, hogy az emberi jogokat fogják eszközként használni arra, hogy a többi embert

irányíthassák.

Sokan nem lesznek elég erősek ahhoz, hogy küzdjenek az abortusz, az eutanázia és az azonos neműek

közötti házasság ellen. Majd miután megalkották a törvényeket, a Katolikus Egyház meg fogja

hirdetni a megújulást, miszerint elismer minden emberi jogot és minden vallást. Majd ezt

követően szörnyű megosztottság alakul ki azok között, akik áldottak a tisztánlátás ajándékával, melyet

a Szentlélek ajándékozott nekik, valamint azok között, akiknek egyetlen vágya az önszeretetet, és akik

elutasítják Istent. Ők úgy tekintenek Istenre és Tanításaimra, melyek akadályozzák őket abban, hogy azt

élhessék, amit ők szabad életstílusnak gondolnak.

A hatalommal bíró globális elit szervezet, mely beszivárgott a világ minden szegletébe, új

Egyházi törvényeket fog tervezni, és összeesküvést sző a vezetők megdöntésére, míg ezzel

párhuzamosan, háborúkat dolgoz ki, melyek pusztulást hoznak majd. Olyannyira büszkék, és

oly nagymértékű a hűségük a sátáni imádathoz, hogy azt hiszik, nélkülözhetetlenek. Mennyire

szenvedniük kell majd gonosz tetteikért. Miközben ők azt hiszik, hogy irányíthatnak másokat, és

körmönfont terveiket rákényszerítik másokra, Atyám Keze le fog sújtani rájuk. Csak annyi időt fognak

kapni, hogy hátat fordítsanak. Ezután majd egymás ellen fognak fordulni, és elpusztítják egymást.

Szenvedésük oly nagymértékű lesz, hogy az még a vége felé sem lesz elég ahhoz, hogy felnyissa

szemüket arra, hogy mi vár rájuk, ha továbbra is a gonoszhoz kötődnek.

Az a sok ember, akik nem tartoznak Istenhez, először csak nagyon keveset vesznek észre ezekből az

eseményekből. Majd amikor szabadságukat korlátozzák, akkor fognak csak nyíltan szembeszállni a

nemzeteikben lévő igazságtalanságokkal. Akkor majd felfogják azt a szörnyűséget, mely azért

keletkezett, mert Isten Világosságát kioltották. Helyébe sötétség, üresség, éhség és szeretetlenség

kerül. Csak ekkor fognak az emberek Isten Irgalmáért kiáltani. Én ott leszek, arra várván, hogy

megvigasztaljam őket, és megmentsem szegény, rémült lelküket.

Jézusotok
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Isten Igéjét ízekre fogják szedni, amint a pogányság végigsöpör a Földön

2013. április 16. kedd, 20.45

Szeretett leányom, megkezdődött a Kálvária Hegyére való menetel, melyet Földi Egyházamnak

kell elszenvednie, amint az meg lett jövendölve. Mindazoknak, akik az Én Nevemben beszélnek,

akik szeretnek Engem, és akik tisztelik Tanításaimat, most szembe kell nézniük ezzel a gyötrelmes úttal,

hogy megőrizzék Szent Igémet.

Isten Igéjét ízekre fogják szedni, amint a pogányság végigsöpör a Földön. Mindazoknak, akik követnek

Engem, Én azt mondom, járjatok emelt fővel. Soha ne mondjatok le az Igazságról, amikor a többiek –

köztük családotok és barátaitok – igyekeznek rávenni benneteket arra, hogy forduljatok el Szent

Igémtől, mely a Földön töltött Időm alatt adatott nektek. Nem csökkenthetitek elszántságotokat az iránt,

hogy hűségesek maradtok Hozzám. Néhányatok erős lesz végig az üldöztetés útja során. Mások el

fognak bukni. Egyesek fel fogják adni. Mások úgy döntenek majd, hogy elfogadják a Szent Tanként

ismertetett hazugságokat, és el fognak szakadni Tőlem.

A Vállamon fogom vinni mindazokat, akik teljes mértékben bíznak Bennem. Én védelmet

fogok nyújtani mindazoknak, akik elég bátrak ahhoz, hogy továbbra is úgy mutassák be a

Szentmisét, ahogyan azt vezetni kell.  Meg fogom oltalmazni a Szentségeket, melyeket azon

szent felszentelt Szolgáim szolgáltatnak, akik nem tágítanak, és nem hajlandók elhagyni az

Irántam való szolgálatukat. Nincs mitől aggódniuk azoknak, akik Gondoskodásomra bízzák

magukat. Azok, akiknek megadatott az Igazság egész életükben, és mégis elutasítják Tanításaimat a

hazugságok javára, száműzve lesznek Tőlem. Igazságom félendő, mert senki se higgye azt, hogy a

megtévesztés mélységébe süllyedhet anélkül, hogy ne lenne bűntudat a lelkében, és hogy ne

szenvedné el a következményeket.

Szeretetem elég erős lesz ahhoz, hogy átölelje azokat, akik össze lesznek zavarodva ezekben az

időkben. Kezemet fogom nyújtani Isten mindazon gyermekének, akik keresnek Engem, függetlenül

attól, hogy mennyire megfeketedett a lelkük. A zűrzavar kellős közepén, Én meg fogok mutatkozni

végre, és Lelkem végigsöpör a Földön, éppen akkor, amikor az emberek már úgy vélik, hogy ennél

többet nem tudnak elviselni.

Ne feledjétek, hogy Én Vagyok az Első és az Utolsó, semmi sem győzhet le Engem, Én Mindenható

Vagyok, és amikor úgy érzitek, hogy már mindent elborít a gonoszság, melyet Isten ellenségei mérnek a

világra, ne feledjétek, hogy Én itt Vagyok. Én engedem meg ezt a szenvedést, ezt a végső üldöztetést

azért, mert ez a végső fegyver a fenevad ellen. E nélkül ő ellopná a világnépesség többségének lelkét.

Ez a lelkekért vívott csata sokkolni fogja azokat, akik igazán ismernek Engem, mert a gonoszság –

melynek tanúi kell, hogy legyetek – látható lesz azokban az emberekben, akiket ti jónak tartotok. A

sátán minden követ megmozgat, és minden lelket felhasznál majd – különösen azokat, akik közel állnak

Hozzám – annak érdekében, hogy ők hátat fordítsanak Tanításaimnak. Habár a csata dúlni fog egy ideig,

Én – eme Küldetés által – milliárdokat fogok megmenteni a megtérések révén.

Jézusotok

 

Ez a jelkép - mely nem összetévesztendő a Fenevad Bélyegével - az új
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Ez a jelkép - mely nem összetévesztend? a Fenevad Bélyegével - az új Egy-Világvallást fogja szimbolizálni

Egy-Világvallást fogja szimbolizálni

2013. április 17. szerda, 20.00

Szeretett leányom, zihál a Szívem, mivel el kell hordoznom azt a nyomorúságot és szenvedést, melyet

az egész emberiségnek kell majd elszenvednie. Nem az Én kezem fogja ezt okozni, hanem a sátán átka,

ahogy szelleme körüljár, elnyelvén az útjában lévő lelkeket. Oly gyanútlanok az emberek a sátán

befolyását illetően, hogy minden mást hibáztatnak nehézségeikért. Szenvedésükért másokat okolnak,

és nem értik meg, hogy az Istenbe vetett hit hiánya az, ami ilyen nagy pusztítást okoz az életükben.

Ahogy a gonosz szelleme szorongatja az emberiséget, Isten Világossága össze fog csapni vele, melyet

számos dolog fog bizonyítani.

Gyarapodni fognak a viharok, és felfordulás lesz érzékelhető nagyon sok országban. Zavargások lesznek

tapasztalhatóak a nemzetekben, ahogy a kormányok hatalma elveszi azon emberek szabadságát, akik

felett uralkodnak. Aztán az Egyházak – beleértve mindazokat, akik szeretik Istent, a Háromságos egy

Istent – kezdik majd beszüntetni szertartásaikat, és bezárni ajtóikat.

Számos bezárt templom lesz látható valamennyi nyugati országban. Hamarosan látható lesz a

kommunizmus jele egy sajátságos jelkép révén, mely megjelenik majd a még működő

templomokban, a médiában, ruházati cikkeken, mozikban, és ezt a jelképet büszkén fogják

hordani a felsőbb körökben lévők. Ez egy kitüntetésnek fog tűnni, mellyel büszkélkedni

fognak a hierarchia tagjai, valamennyi fő egyházban és vallási felekezetben. Ezt a jelképet

nyilvános helyeken, oltárokon, repülőtereken, és az egyházi vezetők által viselt ruhákon is

láthatjátok majd.

Ez a jelkép – mely nem összetévesztendő a Fenevad Bélyegével – az új Egy-Világvallást fogja

szimbolizálni. Akik felelősek ezért, ők már nem fognak félni attól, hogy viseljék jelképüket, mely az

irányítás és a fenevad iránti hűség jelképe lesz.

Annak a napja, amikor megszüntetik a napi Szentmiseáldozatokat abban a formában, amelyben azt be

kellene mutatni az Én Szent Nevemben, lesz az a nap, amikor ez a jelkép megjelenik az oltárokon és a

világ minden tabernákuluma előtt.

Szeretett Követőim, imádkozzatok, hogy vigaszra leljetek majd azon felszentelt Szolgáimnál, akik

hűségesek maradnak Hozzám, mert vigaszra lesz szükségetek ezen megpróbáltatások során. Én mindig

felemellek, és folyamatosan hordozlak benneteket. Soha nem foglak elhagyni benneteket, de nektek

sem szabad eltérnetek Tanításaimtól, vagy elfogadnotok a pogány gyakorlatokat, mint valami pótlékot

az Igazság helyett.

Jézusotok

 

Kérlek benneteket, akik meg vagytok rémülve, és össze vagytok zavarodva

ezen Üzenetek által, hogy hallgassatok meg most Engem
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Kérlek benneteket, akik meg vagytok rémülve, és össze vagytok zavarodva ezen Üzenetek által, hogy
hallgassatok meg most Engem

2013. április 19. péntek, 17.00

Szeretett leányom, mennyire magányos ez a Küldetés, annak ellenére, hogy százezrek vesznek körül

téged szeretetükkel és imáikkal.

Amikor Értem fáradozol, és átadod magad, teljes önátadásban Lábaim elé borulva, nagyon egyedül

fogod érezni magad. Ellenségeim indulatával fogsz találkozni, akik egy perc nyugtot sem hagynak majd

neked. Leányom, meg kell hallgatnod most, amikor Én ezeken a Szavakon keresztül, melyeket Isten

gyermekeinek adok, egy rendkívüli Ajándékot kínálok mindazoknak, akik elutasítanak Engem.

Kérlek benneteket, akik meg vagytok rémülve, és össze vagytok zavarodva ezen Üzenetek

által, hogy hallgassatok meg most Engem. Talán nem tudjátok, hogy mennyire Szeretlek

benneteket, még ha nehezteltek is Rám? Talán nem tudjátok, hogy Én soha nem büntetnélek

meg benneteket azért, mert nem fogadjátok el ezeket az Üzeneteket, melyeket pusztán

azért adok nektek, hogy Felkészíthesselek benneteket, és megerősíthesselek titeket az

előttetek álló megpróbáltatásokra? Talán nem ismertek meg Engem, a ti szeretett Jézusotokat,

amikor most szólítalak benneteket?

Én Vagyok a ti Megváltótok, és én soha nem vetnélek félre benneteket, amikor kételyek vannak

benneteket. Hogyan is Haragudhatnék Én rátok, amikor ti szerettek Engem, és csak az Igazsággal

törődtök? Én most felkészítelek benneteket azokra a próbatételekre, amelyekkel szembe kell majd

néznetek, amint a földi Egyházam üldöztetését megjövendölő próféciák kibontakoznak.

Azért ajándékozlak meg benneteket ezzel az Ajándékkal, hogy Szeretetem Irgalmába tudjalak vonni

benneteket, és meg tudjam világosítani szíveteket. Ígérem, hogy elillannak kételyeitek azt illetően, hogy

Ki Vagyok Én, aki most beszélek veletek. Azért adom nektek ezt az Ajándékot, hogy ti – az Általam

jelenleg a világnak adott Imák révén – megmenthessétek az egész emberiséget.

Ha gőgtől mentesen, nyílt és tiszta lelkiismerettel járultok Elém, azonnal tudni fogjátok, hogy

megkaptátok ezt az Ajándékot. Ez a Megtérés Ajándéka mások számára.

Imahadjárat (105) A Megtérés Ajándéka Mások számára

“Ó, legdrágább Jézusom, Irántad való szeretetemmel kérlek, vedd lelkemet, hogy egységben

legyen Veled.

Vedd lelkemet, áraszd el Szentlelkeddel, és segíts, hogy ezen Ima által megmenthessem

mindazokat, akikkel kapcsolatba kerülök.

Áraszd el Szent Kegyelmeddel mindazon lelkeket, akikkel találkozom, és nyújts számukra

menekülést, mely nélkül nem juthatnak Királyságodba.

Halld meg imáimat. Hallgasd meg kéréseimet, és Irgalmad által mentsd meg az egész

emberiség lelkét. Ámen.”

Arra kérlek benneteket, akik rágalmakat szórtok ezekre az Üzenetekre, és elutasítotok Engem, hogy

jöjjetek Hozzám. Én fel fogom tárni számotokra az Igazságot. Én átölellek, és megvigasztallak majd

titeket. Mindörökké szeretni foglak benneteket, nem számít, mennyire bántotok Engem.

Jézusotok
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Amikor valaki nem hisz Istenben, akkor nem vesz tudomást a jó és a rossz

közti különbségről

2013. április 20. szombat, 16.45

Szeretett leányom, a Menny tele van szomorúsággal azon gyötrelem miatt, melyet szeretett

Követőimnek kell elszenvednie a Földön. Minden szent és minden angyal egyként imádkozik az

emberiségért, lévén, hogy az emberiség egy nagyon gonosz támadást szenved el a Sátán és annak

minden szelleme által. Mivel imáikat meghallgatom, és megcselekszem, arra kérem mindazokat, akik

Keresztényeknek vallják magukat, hogy úgy imádkozzanak, mint még soha.

A Földet átható démoni erők elleni védelemért naponta felajánlott imák segíteni fognak megtisztítani a

Földet a gonosz szellemektől. Bizakodónak kell maradnotok, és ha továbbra is hűségesek vagytok

Hozzám, akkor még erősebbek lesztek.

A Keresztények ereje, Isten Igazságával egyesülve, egy erős védőfalat fog képezni a fenevad ellen,

kinek tervei – hogy ártson Isten gyermekeinek – most születnek meg. Elém kell állnotok, ki kell

nyilvánítanotok Irántam való örök szereteteteket, és Én vezetlek majd benneteket legyőzhetetlen

Hadseregemben. Mivelhogy Hadseregem gyarapszik, és milliárdok térnek meg, és fogadnak el Engem,

ez segít majd elpusztítani a fenevadat.

Követőim, a ti feladatotok az, hogy azokra összpontosítsatok, akik el fogják utasítani Irgalmas Kezem.

Függetlenül attól, hogy kigúnyolnak benneteket az Én Nevemben, mindaz, amit tennetek kell, hogy

könyörögtök a lelkek megmeneküléséért. Tudnotok kell, hogy Isten földi hadserege különleges

kegyelmekben fog részesülni, hogy magukkal tudják hozni azok lelkét, akik kételkednek Szent

Szavamban (Üzenetemben).

A kételyek – ha hagyják, hogy meggyűljenek – elszakítják az embert Istentől. A kételyek, melyeket az

emberek szívében ültet el a sátán azért, hogy elhitesse Isten gyermekeivel, hogy Ő, az Isten, nem

Létezik.

Amikor valaki nem hisz Istenben, nem vesz tudomást a jó és a rossz közti különbségről. Isten vezetése

nélkül bele fognak sétálni minden, a sátán által eléjük helyezett csapdába. Nagyon sok gyűlölet

nyilvánul meg akkor az emberek szívében, mert ha kitárják magukat a gonosznak, szívük megtelik

haraggal. A legszörnyűbb harag a Keresztények ellen fog irányulni, és ezek az emberek mégsem fogják

tudni, hogy miért éreznek így. Ezért van az, hogy azok, akik azt állítják, hogy nem hisznek Istenben,

több időt töltenek azok bírálásával, akik viszont hisznek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok  az ő lelkükért.

Jézusotok

 

Újra fel fogják építeni a Bábeli Tornyot, és Isten templomaként fogják

bemutatni
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Újra fel fogják építeni a Bábeli Tornyot, és Isten templomaként fogják bemutatni

2013. április 21. vasárnap, 14.45

Szeretett leányom, ki tagadhatná Kereszthalálomat? Ki tagadhatná, hogy Én az Életemet adtam azért,

hogy az Igazság megmentse a bűnösöket a világon mindenütt? Majd, amikor eljön az idő, ki fogja

közületek tagadni földi Egyházam Igazságát, amikor azt kövenként darabokra szedik?

Ti birtokában vagytok az Igazságnak. Ismeritek Tanításaimat. Így aztán Tanításaimról fel fogjátok

ismerni Egyházamat. Földi Egyházam maga az Igazság. Földi Egyházam az Én Testem. Így ha valaki

közületek ostorozza Testemet, majd újra feltalálja Tanításaimat, aztán hazugságokat ismertet veletek,

akkor meg fogtok tagadni Engem?

Én, Jézus Krisztus nem azért mondom el ezt nektek, hogy megosszalak benneteket. Azért mondom el

ezeket a dolgokat, hogy tiszteljétek Tanításaimat, hogy megőrizzétek a Szentségeket, és hogy

ragaszkodjatok az Igazsághoz. Senki a világon nem változtathatja meg Egyházam tanításait.

Senki. Közületek senki sem kapott felhatalmazást arra, hogy új tanokat hirdessen, és hogy

azokat az Enyéimként ismertesse. Mégis, sokan közületek, meg fognak tagadni Engem azáltal, hogy

megtagadják az Igazságot, mely kétezer évvel ezelőtt adatott nektek. Olyannyira nincs tudásotok a

szent dolgokat illetően, hogy nem fogjátok felismerni az új törvényeket – melyek Ellenem fognak

káromolni -, amikor azok bevezetésre kerülnek földi Egyházamba.

Csakúgy, mint egykor, újra fel fogják építeni a Bábeli Tornyot, és Isten templomaként fogják bemutatni.

Ez Rómában lesz található, és ez lesz az új egy-világvallás új jelképe. Ez a jelkép látható lesz a tetőn, a

bejáratnál, de mindenekelőtt a főoltáron belül. Az Én drága, arany Tabernákulumomat – meggyalázván

a maga teljes Dicsőségében – az oltár közepére fogják helyezni, hogy mindenki láthassa. Ezzel a

sértéssel nyílt utat engednek a fenevadnak, hogy elfoglalja Tabernákulumomat. Jelenlétem ekkor meg

fog szűnni.

Emberek milliói – akik közül sokan nem is fogják majd fel ennek az utálatosságnak a mibenlétét –

mindent megtesznek majd, amit kérnek tőlük, és így a fenevad előtt fognak imádkozni. Az arany

emblémával ellátott új öltözetet – mely egyszerű reverenda benyomását kelti majd – azok fogják viselni,

akik ebben az állítólagos templomban szolgálnak. Az arany embléma – melyet arcátlanul viselni fognak

– az új világvallás jelképe lesz.

A keresztek el fognak tűnni. Feszületem sehol sem lesz látható. Majd, ahol még láthatóak lesznek,

egyes nyilvános helyeken, arra fogják kényszeríteni az embereket a törvény által, hogy vegyék le

azokat.

Számos országban reprodukálni fogják az új tornyot, mely a sátánt fogja tisztelni, és ekkor fogják a

megtévesztés második részét ismertetni. Az egyház nyilvánosan ki fogja jelenti a pokol létezését

illetően, hogy az egy badarság. Az embereket egy hamis biztonságérzetbe fogják ringatni, miután

ezt a szemenszedett hazugságot minden egyház elfogadja majd. Azzal fognak érvelni, hogy Isten soha

nem engedné meg egy ilyen hely létezését. Hogy Ő mindenkit szeret, és hogy a pokol létezését a vallási

fanatikusok terjesztették el az évszázadok során. Ezért az emberek még a halálos bűn létezéséről

sem fognak tudomást venni. Olyan széles körben lesz elfogadott a bűn, hogy az emberek már nem

fognak imádkoznak többé, és Irgalomért sem fognak esedezni már, mert nem Isten lesz az, akit ők

elismernek. A fenevad lesz az, akinek átadják lelküket, és útjuk minden egyes lépését gondosan elő

fogják készíteni Isten ellenségei.

Jézusotok
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Isten Anyja: Ahhoz, hogy méltóvá váljanak az Ő Királyságára, meg kell

szabadítani őket a világi hatásoktól

2013. április 22. hétfő, 16.00

Gyermekem, annak érdekében, hogy Isten gyermeki megmeneküljenek, nekik Fiam útját kell követniük.

Nekik el kell fogadniuk azt a tényt, hogy ahhoz, hogy méltóvá váljanak az Ő Királyságára, meg kell

szabadítani őket a világi hatásoktól, melyek elválasztják őket Istentől.

Azok, akik az Igazságot keresvén megtérnek Fiamhoz, számos változást fognak tapasztalni

életükben. Azok, akik nem ismerik őt, és megnyitják szívüket Iránta már az első alkalommal,

könnyeket fognak ontani. Ezek a könnyek annak a szeretetnek a folyományai, melyet Ő fog plántálni

szívükbe, és amely el fogja árasztani őket. Ezek a megtérés könnyei. El fogja tölteni szívüket, lelküket

egy olyan szeretet, melyet eddig még nem ismertek. Ez Isten Szeretete, és ez egy Ajándék a Mennyből.

Majd aztán, már Isten Világosságával betöltekezve, ők vonzani fogják a gonosz sötétségét, aki azokat a

lelkeket keresi, akiket eltöltött ez a Világosság. Ekkor ők szenvedni fognak azok keze által, akiket

felhasznál a gonosz arra, hogy támadja hitüket, és Isten iránti hűségüket.

Azok, akik egyszerű szeretettel vannak Fiam iránt, mentesek minden emberi önteltségtől és

gőgtől – akik nem adják meg magukat azok nyomásának, akik elítélik Fiamat –, ők éppúgy

fognak szenvedni, ahogy Ő szenvedett. Fájdalmat fognak érezni, amikor tanúi lesznek a bűnnek,

mivel ugyanazt a fájdalmat érzik, amit Fiam. Elesnek majd, és megbotlanak, éppúgy, ahogy Fiam is a

Kálváriára vezető Úton. Mindaddig, amíg élnek, érezni fogják Fiam szenvedésének fájdalmát. Ez velük

lesz mindaddig, amíg a világ végső megtisztulása be nem fejeződik.

Soha ne érezzétek azt, hogy eme Fiam iránti hűséget örökké csak a fájdalom itatja át, mert

ez örömet, békét és reményt is hoz, mely örök életet szerez. Nem szabad hagynotok, hogy Fiam

iránti szeretetek elválasszon benneteket Isten többi gyermekétől. Inkább nyújtsátok kezeteket mindenki

felé, kiváltképp azok felé, akik még nem nyitották meg szívüket Fiam iránt. Nekik szükségük van

segítségetekre. A megtérés Ajándéka révén megkaptátok azokat a Kegyelmeket, melyekkel el tudjátok

vezetni ezeket a lelkeket Fiamhoz. Ezt azáltal tegyétek, hogy elfogadjátok azt a gyötrelmet, melyet –

mint Krisztus katonái – el kell szenvednetek, valamint imáitok és másokért vállalt áldozataitok révén.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Én minden hamis prófétát száműzni fogok, és szigorúan megbüntetek

2013. április 23. kedd, 16.55
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Én minden hamis prófétát szám?zni fogok, és szigorúan megbüntetek

Szeretett leányom, Látnokaim, szerte az egész világon, nagy szenvedésen mennek keresztül jelenleg,

mivel elszenvedik azt a gyötrelmet, mely az emberek lelkének megmentéséhez szükséges. Miután

felajánlották magukat az Én szolgálatomra, ők – ahogy Én is, a Kálvária Hegyére menvén – egyedül

fognak menni útjukon, és csak nagyon kevesen lesznek azok, akik a segítségükre sietnek majd.

Az Én igaz lelkeim a gyötrelmet, a gúnyt, és az elutasítást szenvedik el, ezzel szemben a hamis

prófétákat és látnokokat magasztalni fogják, akik sokakat meg fognak téveszteni. Hamis próféták

támadnak majd köztetek, akik vonzani fogják a dicséretet és a dicsőséget. Alázatosságuk

látszata és kedvesnek tűnő szavaik mögött a gonosz lélek szülte üresség lesz.

Én figyelmeztetem a világot, hogy ne kövesse a hamis prófétákat, akik – az Én Szent Nevemben – a

maguk számára keresnek dicsőséget, dicséretet és elismerést. Senki sem – akit Én, Jézus Krisztus

küldtem – magasztalhatja fel magát, elérvén azt, hogy ti a lábai előtt heverjetek. Egyetlen prófétám

sem állhat ki egy emelvényre, és mondhatja azt, hogy ő különb nálatok. Nem kell mondania, hogy ő

különb a felebarátainál, ahhoz, hogy így tegyen. Elég annyit tennie, hogy az úgynevezett bölcsesség

szavait hirdeti oly módon, hogy elhitesse veletek azt, hogy őt az Isten iránti állítólagos hűségéért,

engedelmességéért kellene magasztalni. Ahelyett, hogy imádságra buzdítana és közelebb vinne

benneteket Istenhez, elsősorban tiszteletet parancsol és követel majd részetekről. Ő ezt azáltal teszi

majd, hogy olyan jellemvonásokat fog mutatni, melyeket a jámbor emberekkel társítanátok. Ezek a

hamis próféták a gőg bűne által fogják magukhoz vonzani a lelkeket. A hamis prófétában lévő gőg

vonzani fogja a más lelkekben lévő gőgöt. Az egyik magasztalja a másikat Isten Nevét felhasználván,

hogy hirdessék nagyságukat.

Legyetek óvatosak azokkal, akik arra kérnek majd benneteket, hogy azokkal, az általuk csak

különlegesként emlegetett adományokkal védelmezzétek magatokat, melyek a szellemvilágot vonzzák.

Kerüljétek el azokat, akik az Én Nevemben arra hívnak benneteket, hogy olyan szellemekkel

foglalkozzatok, amelyek szerintük nagy békességet és vigasztalást szereznek majd nektek, de ahol Isten

említésre sem kerül. Ha nem arra hívnak benneteket, hogy alázattal hajtsatok fejet Isten előtt,

ugyanakkor arra kérnek benneteket, hogy helyezzétek magatokat és saját jóléteteket az első helyre, és

mások szükségletei elé, akkor tudnotok kell, hogy ők nem lehetnek Istentől valók. Sosem helyezhetitek

saját érdekeiteket, vagy másokét Isten elé. Mindennek, amire kérnek benneteket, Isten Szent Akarata

szerint valónak kell lennie.

A világban lévő hamis próféták közül sokan működnek együtt olyan szellemekkel, melyek nem Tőlem

valók. Ők a belső gyógyulás, a pozitív gondolkodás, és a metafizika jelentőségét hirdetik, melyek

mindegyike egy dolgot eredményez. Arra buzdítják az embereket, hogy elsőként magukat magasztalják,

mint Istent.

Én minden hamis prófétát száműzni fogok, és szigorúan megbüntetek. Büntetésük túltesz majd egy

hétköznapi halandó ember büntetésén, mivel ők nagyon sok lélek elvesztéséért lesznek felelősek.

Jézusotok

 

Isten Anyja: Ezúttal Ő nem emberi testben fog eljönni

2013. április 24. szerda, 14.15
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Isten Anyja: Ezúttal ? nem emberi testben fog eljönni

Szeretett gyermekeim, Fiam az emberiség iránti mérhetetlen Szeretetéből fakadóan készít fel most

benneteket az Ő Második Eljövetelére. Mivel Ő szeret benneteket, ezért szól most hozzátok Prófétáin

keresztül, gondoskodván arról, hogy senki se kerülje el az Ő Irgalmát. Ahogy Isten elküldte Keresztelő

Jánost, hogy felkészítse a világot Fiam – Isten egyszülött Fiának, a Messiásnak érkezésére -, ugyanúgy

Fiam is kinyilatkoztatja most számotokra a végső tervet. Eme végső üdvösség-terv, hasonló lesz az Ő

első eljöveteléhez, egyetlen különbséggel. Ezúttal Ő nem emberi testben fog eljönni.

Most, hogy az Igazság ismét folyamatosan kinyilatkoztatásra kerül számotokra, Fiam emlékeztet

benneteket mindarra, ami Istentől ered, az Ő Szent Szava (Üzenete) által, mellyel Előkészíti a befejező

szakaszt. Isten gyermekeinek megadatott az Igazság, amikor Fiam a Földön járt. Most, a saját

érdeketekben, meg fogjátok kapni a teljes Igazságot, köztük az Isten ellenségeinek tevékenységeit illető

kinyilatkoztatásokat is, hogy ne tudjanak megtéveszteni benneteket. Nagylelkűnek kell lennetek, amikor

Fiam elhozza nektek ezeket az Ajándékokat, melyek táplálni fogják lelketeket.

Amikor én éveken át megjelentem Isten választott látnokainak, az a lelkek – ezekre az időkre való –

felkészítése érdekében történt. Most, amikor készültök fel az üldöztetésre, mely a

Keresztényeket fogja sújtani, ez rettenetesen nehéz lesz, mert ez a lélek megbecstelenítése

lesz, és ez fogja a legnagyobb fájdalmat okozni. Ha ismeritek Isten Igéjének Igazságát, és ha

tudjátok, hogy miről ismeritek fel a csaló művét, akkor erősebbek lesztek. Sokkal fontosabb hűnek

maradni Isten Igéjéhez, mint elfogadni a hazugságokat, melyeket azok fognak ismertetni veletek, akik

nem Istentől valók.

Fiam nagy dicsőségbe fog emelni benneteket, ha engedelmeskedtek Szent Szavának, és

megtartjátok Tanításait. Arra kérlek benneteket, hogy a Fiamat megillető tiszteletet tanúsítsátok

Iránta. Azok, akik elutasították Őt, amikor Ő a Földön járt, végül – amikor Ő meghalt a Kereszten –

elfogadták annak Igazságát, hogy Ki Ő valójában. Azok, akik ma elutasítják az Ő Szavát, végül rá fognak

ébredni az Igazságra azon a napon, amikor Ő ítélni jön. Sokak számára ez már túl késő lesz.

Imádkozzatok, hogy minden lélek hűséges maradjon szeretett Fiam, Jézus Krisztus örökségéhez, mert

csak azok nyerhetnek bebocsátást az Ő Királyságába,  akik elfogadják Őt.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Ezeknek a gonosz tetteknek be kell következniük, mivel a Föld megtisztítás

alatt áll

2013. április 24. szerda, 14.40

Szeretett leányom, amint Folytatom – a Szentlélek Ajándéka által – a világ megtisztítását, fokozott

gyűlölet veszi kezdetét Irántam, Jézus Krisztus iránt.

Ahogy nő a Jelenlétem az emberek szívében, a gyűlölet mértéke tapasztalható lesz azok tettei révén,

akik nem fogadják el Legszentebb Szavamat.

Azok, akik továbbra is olyan törvényeket vezetnek be, melyek Isten ellen káromolnak,
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Ezeknek a gonosz tetteknek be kell következniük, mivel a Föld megtisztítás alatt áll

mindent meg fognak tenni, hogy bemocskolják Isten Szavát. Ezeknek a gonosz tetteknek be kell

következniük, mivel a Föld megtisztítás alatt áll. Ahogy a megtisztítás fokozódik, úgy fog a bűn

gonoszsága is feltárulni előttetek. Meg fogjátok látni, hogy Ellenségeim minden lehetséges – Isten ellen

való – tettet támogatni fognak. Sokan bizonygatni fogják ártatlanságukat, de ezeket a tetteket nem

fogják elfogadni Enyéim, akik birtokában vannak az Igazságnak. A tisztánlátás Adománya, melyet Én

sok léleknek ajándékozok, azt jelenti, hogy ezek a gonosz tettek – melyeket a hatalmi pozíciókban lévők

követik el, akik nemzeteket irányítanak – a maguk valójában látszanak majd: a sátán művének.

A sátán gonosz szellemei fokozták jelenlétüket azok lelkében, akik nem hisznek Istenben.

Nem elégednek meg azzal, hogy az ilyen lelkek hátat fordítanak Istennek, ezek a gonosz lelkek arra

sarkallják az ilyen embereket, hogy a leghitványabb bűnöket hirdessék. Idővel, ezek a lelkek olyannyira

romlottá válnak, és annyira tele lesznek gyűlölettel Isten iránt, hogy belevesznek majd a sötétségbe,

mely sosem lesz képes elviselni Isten Világosságát.

Ne feledjétek, Irgalmam mérhetetlenül nagy. Csak Irgalmam által lehet ezeket a lelkeket

megmenteni. Nincs más remény a számukra, mivel sok ilyen meggyötört lélek olyannyira fertőzött,

hogy saját szabad akaratukból képtelenek arra, hogy Irgalmas Kezemhez folyamodjanak. Ti, akik

ismertek és szerettek Engem, segítsetek ezeknek a szegény embereknek azáltal, hogy

lelkük üdvösségéért esedeztek. Kérjétek, hogy ők térjenek meg Hozzám most, hogy Én be tudjak

avatkozni, megállítván az üldöztetést, melyet ők szándékoznak mérni a világra. Személyes áldozataitok

által könyörögve kérjetek Engem, hogy akadályozzam meg őket az általuk tervezett népirtásban. A

népirtás legszörnyűbb formája lesz tapasztalható az igazságtalan háborúk és az ártatlanok – anyjuk

méhében való – meggyilkolása révén.

Jézusotok

 

Ők folyamatosan hazudni fognak, és nyilvános szentbeszédük egy merő

zagyvaság lesz Isten Szemében

2013. április 25. csütörtök, 10.30

Szeretett leányom, a Katolikus Egyházon belüli szakadárok, akik felhagytak Isten iránti

engedelmességükkel, hamarosan összegyűlnek, hogy egy gonosz támadást indítsanak azon

felszentelt szolgák ellen, akik hűségesek az Igazsághoz.

Azok, akik hűtlenek Testemhez, számos törvényt meg fognak változtatni, és új

értelmezéseket fognak kialakítani a Szent Eucharisztia jelentőségét illetően. Isten számos

szent szolgája, és sok laikus – minden Keresztény felekezetből -, látni fogja, ahogy támadás éri majd a

Szentlelket. Sokan meg fognak döbbeni azon, ahogyan Nevemet és Tanításaimat újraértelmezik, hogy a

hangsúly az ember – ember iránti – kötelességére tevődjön majd. Az embereket egymás szeretetére

fogják buzdítani, valamint arra, hogy tegyék óhajaikat Isten oltára elé.

Látszólag, a Kereszténység effajta megközelítése jó dologként lesz feltüntetve. Ez a szeretet

fontosságát fogja hirdetni, de nem az Isten által meghagyott módon. Látható lesz, hogy a magas

pozíciókban lévők nyilvánosan fogják magasztalni egymást, vallási szertartások végzése közben.

Tiszteletadással fognak hajlongani egymás előtt, és imádattal vetik majd magukat Isten ellenségeinek

lábai elé.
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?k folyamatosan hazudni fognak, és nyilvános szentbeszédük egy mer? zagyvaság lesz Isten Szemében

Ezen nagyszabású szertartások meg fogják téveszteni a világot, és sokan nem fogják észrevenni ezen

szertartások célját. Ezek a cselekmények, ezek az új szentbeszédek és új szertartások – melyek állítólag

Engem, Jézus Krisztust tisztelnek – jellegükben viszont feketék lesznek, mert ezek a fenevadat fogják

dicsőíteni.

A sötétség királya – gonosz lelkeinek kíséretében – gyorsan cselekszik sokak szívében, akik

Híveim vezetéséért felelnek. Némely ilyen szolga nem veszi észre, hogy a gonosz kísértése alatt áll.

Én azt mondom nekik – jöjjetek most azonnal. Jöjjetek Hozzám a Kiengesztelődés Szentsége által. Ha

aggódnátok hitetek miatt, Én majd megvilágosítalak benneteket, de meg kell szabadítanotok lelketeket

a gőgtől. A gőg az, amely elhiteti veletek, hogy szellemi képességeitek magasabb rendűek Istenénél.

Mások – akik olyanok, mint a báránybőrbe bújt farkasok – eladták lelküket a sátánnak. És

ahogy a sátán is tesz, ők is ravasz módon meg fogják téveszteni Isten gyermekeit. Ők azzal fognak

csábítani másokat, hogy magasztalják szolgáikat szentéletükért, és ez vonzani fogja azokat az

önszeretettel és gőggel telt szolgákat, akik birka módjára fogják követni őket. Ők folyamatosan hazudni

fognak, és nyilvános szentbeszédük egy merő zagyvaság lesz Isten Szemében. Egy fikarcnyi őszinte

alázat sem lesz fellelhető egyetlen szavukban sem, habár mindent el fognak követni, hogy nyilvánosan

Isten alázatos szolgáiként viselkedjenek. A Szentlélek Ereje hiányozni fog jelenlétükből, és Enyéim, akik

igazán ismernek Engem, látni fogják ezt.

Oly sok szegény felszentelt Szolgámat fogják ezek a hazugságok elnyelni, mely oda vezet majd, hogy

megszentségtelenítik Testemet, és akik büszkélkednek az Irántam való szeretetükkel, azok közül sokan

elsőként fogják beverni a következő szeget, ahogy újra Keresztre feszítenek Engem.

Leányom, az irántad tanúsított gyűlölet két oldalról jön, mintegy közvetlen következményeként földi

Egyházam felbomlásának. Az egyik oldalon azok lesznek, akik azt állítják, hogy ők földi Egyházam

képviselői, de ők minden, csak nem azok, mivel ők egy másik tant képviselnek. A másik oldalon hűséges

Szolgáim lesznek, akik nem hisznek majd neked.

Tudnotok kell, hogy az Igazság félelmet és dühöt vált ki. Az Igazság, mely Isten igaz prófétáinak adatott,

nemcsak dühöt vált ki – félelemből fakadóan -, hanem felháborodást is. A felháborodás és a düh a

gonosz lélektől ered. A gonosz – az emberek szívén keresztül – mindent el fog követni, hogy megállítsa

Isten Szavát (Üzenetét).

A próféták iránti düh az nem más, mint az Isten iránti gyűlölet.

Jézusotok

 

Az Antikrisztus Keletről való lesz, és nem Nyugatról

2013. április 26. péntek, 12.30

Szeretett leányom, jelenleg a világ felkészítés alatt áll az Antikrisztus színre lépésére. Számos

befolyásos politikai erő készítette fel őt nagyszabású színre lépésére.

Az Antikrisztus Keletről való lesz, és nem Nyugatról, de szeretni, tisztelni és becsülni fogják, mind

keleten, mind nyugaton, és a Föld minden szegletében. Ez a következőképpen veszi majd kezdetét.
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Az Antikrisztus Keletr?l való lesz, és nem Nyugatról

Az Antikrisztus – Isten ellenségeinek közreműködésével – gyorsan elő fog idézni egy háborút

két nemzet között, élükön egy-egy önfejű és nagyhatalmú vezetővel. Ezek a háborúk fokozódni

fognak, és átterjednek majd más országokra is. Amikor a fenyegetés már olyan súlyossá válik, hogy

kezd hatással lenni a legerősebb nemzetekre is, akkor kezdetüket veszik a béketárgyalások.

A semmiből fog előlépni a fenevad. Majd olyan ügyességgel fog véget vetni a háborúknak,

mely le fogja nyűgözni a világot. Szava befolyással bíró lesz. Ő maga nagyon intelligens lesz, és egy

mély benyomást keltő, karizmatikus képet fog kialakítani magáról. Megnyerő megjelenése, vonzereje és

humorérzéke olyan lesz, mint egy erőteljes hipnotikus hatású mágnes. Hatalmas elismerésben lesz

része a világ jól ismert vezetői, valamint a média által, és híres ember lesz. Modora megnyerő lesz a

vezető üzletemberek számára, akik úgy tekintenek majd rá, mint akinek jelentős szerepe van a jólét

megteremtésében, amint a gazdaság növekedésnek indul.

Annyira különlegesnek és rendkívülinek tűnik majd az Antikrisztus, hogy a nemzetek

egymást túlkiabálva próbálják majd rávenni őt, hogy látogasson el országukba. Szeretet fogja

övezni őt, és ő – a Földön jártamkor való – Küldetésem minden egyes momentumát, a legapróbb

részletekig, le fogja utánozni. A szeretet, a béke és a nemzetek közötti egység fontosságát hirdetvén,

láthatóan nagy csodákat fog tenni, bármerre is jár. Ő teljesen más, mint a többi ember. Ő teljesen más,

mint a többi karizmatikus névleges vezető. Az ő csillaga úgy fog ragyogni és tündökölni, mint még soha

senkié. Őt az emberbaráti egy világvallás névleges vezetőjének fogják tekinteni. Eme utálatosság

úgynevezett sikerét neki fogják tulajdonítani. Mindenki a lába elé fog borulni. Arcképe mindenütt ott

lesz. Ő látható lesz majd sok vallási felekezet vezetőjével együtt. Nem sokkal ezután azt fogják állítani,

hogy jelenlétében spontán gyógyulnak az emberek. A sátán hatalma által ő képes lesz olyan tetteket

véghez vinni, melyek sokakat sokkolni fognak, és ezeket természetfelettinek fogják tekinteni.

Addigra már, a tájékozatlanok számára, ő a Messiásnak fog tűnni. Akkor majd célozgatni kezd arra, hogy

őt Isten küldte, hogy megmentse a világot. Sokan – beleértve azokat is a világban, akik nem fogadják el

Létezésemet – meg lesznek győződve arról, hogy ez az ember Jézus Krisztus, az Emberfia. Azok, akik

tisztelik azt, és engedelmeskednek annak, amit ő tőlük kér, és akik imádják őt, olyan gonoszsággal

lesznek megfertőzve, hogy lelküket beszippantja egy vákuum, melyből lehetetlen lesz számukra a

szabadulás.

Azok, akik ismerik Tanításaim Igazságát, fel fogják ismerni az emberi nem elé állított

megtévesztést, és ellen fognak állni ennek az utálatosságnak. Azok, akik azt állítják, hogy

ismerik Istent, és gyakorló Keresztények, nem lesznek képesek megérteni Ígéretemet, miszerint

visszatérek. Amikor Én újra eljövök, Ítélni jövök majd. Én sosem fogok – másodízben – járni-kelni a

Földön. Tanításaimat illető valamennyi ismeretük ellenére sem értik, amit Mondtam. Most Én

emlékeztetem őket. Én nem fogok testben járni-kelni. Bárki, aki azt állítja, hogy ő Én vagyok, az egy

hazug.

Jézusotok

 

Kérdezzétek meg magatoktól minden nap – vajon Isten ma helyeselné a

cselekedeteimet?

2013. április 27. szombat, 13.20
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Kérdezzétek meg magatoktól minden nap – vajon Isten ma helyeselné a cselekedeteimet?

Szeretett leányom, el kell magyaráznom minden egyes, ma a Földön élő embernek, a számukra adott

idő jelentőségét. Én soha nem avatkoztam be az emberek akaratába, mert ez az egyik legnagyobb

Ajándék, ami az emberiségnek adatott, és ez soha nem kerülhet elvételre. Viszont a sátán beavatkozik

az ember szabad akaratába, és könyörtelenül igyekszik rabul ejteni az emberi elmét, és ellopni az

ember lelkét, a kezdetektől fogva.

Ezért az embernek adott szabad akarat az, amit a gonosz szellemek keresnek majd.

Ugyanakkor az is az ember szabad akarata révén van, hogy Királyságom ajtaja nyitva lehet.

Mivel ti emberi test vagytok, és ebből fakadóan halandóak, az egyetlen időtartam, mely

rendelkezésetekre áll, hogy felkészüljetek az örök életre, az most van. Sose felejtsétek ezt el.

Folyamatosan készen kell állnotok, mert, ahogy Atyám életet adott nektek, Ő ugyanúgy el is veheti azt

bármely napon, bármelyik pillanatban.

Ha most, ma meghalnátok, alkalmasak lennétek-e, hogy Színem elé járuljatok?  Tisztában

vagytok-e azokkal a vétkekkel és cselekedetekkel, amiket elkövettetek, valamint azzal a gyűlölettel,

amit tanúsítottatok felebarátaitok iránt, melyek fel fognak tárulni Előttem? Annak érdekében, hogy

elnyerjétek az örök életet, tudnotok kell, hogy mit kell tennetek most ma azért, hogy tiszták legyetek az

Én Szememben.

Azoknak, akik egyfelől szemet hunynak a bűn felett, és másokat bántanak, másfelől pedig imádkoznak,

és – saját elmondásuk szerint – Nekem szentelt életet élnek, Én a következőt mondom.  Óránként

megbántotok Engem képmutatásotokkal. Mindennap egyre távolabb kerül lelkeket Tőlem. Követnetek

kell a Tízparancsolatot, pontosan úgy, ahogy azt Atyám meghagyta, különben nem

mondhatjátok azt, hogy az Enyéim vagytok.

Sok lélek nem jut a Mennybe, és sokaknak kell elszenvedniük a szükséges megtisztulást, mellyel

alkalmassá válnak arra, hogy bebocsátást nyerjenek Királyságomba. De sokkal több lélek vettetik az

örök sötétségre. Nagyon sokan haláluk perceiben a Földön döbbennek rá arra, hogy mit vétettek Isten

ellen. Mennyire meg vannak rémülve, és mennyire szomorúak akkor.  Akkor ébrednek rá arra, hogy

bűnbánati idejük lejárt, és ekkor már túl késő lesz számukra.

Miért nem értitek meg, hogy a halál bármelyik pillanatban bekövetkezhet? Tudnotok kell, hogy

amikor megbántjátok Istent, akkor igyekeznetek kell változtatni viselkedéseteken annak érdekében,

hogy békére leljetek. Akkor fogtok csak igazi békére lelni, ha kerülitek a bűnt, és ha folyamatosan

próbáltok javulni abban, ahogyan másokkal bántok. Ha békességben vagytok lelketekben – mely csak

akkor valósulhat meg, ha harcoltok a bűn ellen, és megbánást tanúsítotok gonosz tetteitekért -,

közelebb kerültök Istenhez.

Kérdezzétek meg magatoktól minden nap – vajon Isten ma helyeselné a cselekedeteimet? A szívetekben

tudni fogjátok a választ.

Jézusotok

 

A most hozzátok intézett Szavaimat újra hallani fogjátok az Utolsó Napon.

Emlékezzetek ezekre.

2013. április 28. vasárnap, 17.40
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A most hozzátok intézett Szavaimat újra hallani fogjátok az Utolsó Napon. Emlékezzetek ezekre.

Szeretett leányom, ezúttal Én azért jövök, hogy figyelmeztesselek téged az azok által történő árulásra,

akik körülvesznek téged ezen küldetés során.  Sokan kényszerülnek majd arra, hogy hátat fordítsanak

ennek a munkának, de neked sosem szabad utánuk futnod.  Én sosem futottam azok után, akik üldöztek

Engem. Viszont felajánlottam Magam, mint egy leölésre szánt bárány, hogy megmentsem a lelkeket.

Figyeld meg most, ahogyan azokat a kiválasztott hamis prófétákat, akiket a sátán készített 

fel, hamarosan a keblükre fogják ölelni azok, akik azt állítják magukról, hogy ők Isten

szolgái. Jövendöléseiket, melyek mindegyike tagadni fogja az Igazságot, arra fogják használni, hogy

lejárassanak téged. Senki se gondolja azt, egyetlen pillanatra sem, hogy a világ számára adott

Üzeneteim – melyek felkészítik az emberiséget Második Eljövetelemre – nem lesznek ízekre szedve.

Leányom, nem szabad foglalkoznod ezekkel az akadályokkal. Engedelmességed által Én megerősítelek

téged, mert az idő nem neked  dolgozik, annak érdekében, hogy a Kegyelmeket, melyeket az

emberiségre Árasztok, mindenki elnyerje.

Igaz Prófétáim többnyire nem ismerik a Szentírást, vagy az Irgalmamból fakadóan a világnak adott

jövendöléseket. Nekik nem szükséges szemelvényeket idézgetniük a Szent Bibliából, mert Én nem

kértem őket erre. Ahogyan Szavam adatik, az pontosan úgy is van.  Az Én Szent Bibliám az valóban

szent.  Részleteket kiszedegetni belőle azért, hogy megtámogassák bármelyik isteni kinyilatkoztatást,

az nem engedélyezett számukra.  Amikor Én egy üzenetet adok, a próféta azt írja, amit Én mondok, és

soha nincs arra kérve, hogy ismételje meg azokat a részleteket, melyek Apostolaim által adattak a

világnak.

Én hatalmasabb és különb vagyok mindenkinél, aki Engem szolgál. Az Én Szavam szent.

 Ajándékaim azért adatnak nektek, hogy felkészítsék lelketeket, és ezért valamennyi igaz prófétának

imák adatnak, melyek lángra lobbantják a Szívemmel való egyesülés vágyát.

Az üldöztetés, melyet el kell majd viselned, folytatódni fog, és még szörnyűbb lesz. És amikor már azt

gondolod, hogy ennél többet nem tudsz elviselni, Én bizonyítani fogom a világnak Isteni Jelenlétemet.

Kislányom, méltósággal szenvedj.  Ne védelmezd Szavam (Üzenetem) – bármennyire nagy is a kísértés

erre -, még ha gonosz hazugságokat is tárnak eléd.

Azok, akik ismernek Engem, fel fogják ismerni azt is, amikor nem Tőlem erednek a szavak, mert Én

lakozom szívükben. De a sátán olyan ravasz, hogy ő utánozni tud Engem, egy kivétellel. Ő sosem képes

elismerni, hogy Én testben jöttem el vagy, hogy Testem jelen van a Szent Eucharisztiában.

Lelkem megerősödik és szétterjed most, és továbbra is szembeszáll a gonosz erőkkel.  Angyalaim el

fognak pusztítani minden démont, amíg egy sem marad az utolsó napon.

A most hozzátok intézett Szavaimat újra hallani fogjátok az utolsó napon. Emlékezzetek ezekre.

Én Vagyok a kezdet és a vég. Én eljövök, ahogy ígértem, hogy örök életet szerezzek nektek. Keljetek fel,

ti, mind, akik hisztek Bennem, és fogadjátok el az Igazságot. Jöjjetek Hozzám. Hadd uralkodjon Atyám

Akarata az Új Égen és az Új Földön. Örvendezzetek, mert Én békét és egységet hozok mindazoknak,

akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében. Végső Szövetségem beteljesedett. Uralmam

elérkezett. Keljetek fel, és fogadjátok el Isten Kezét.

A nap, amikor ezeket a szavakat halljátok, az a nap lesz, amikor meg fogjátok tudni az Igazságot.

Ne engedjétek magatokat megtéveszteni, mert csak Isten, és az isteni kinyilatkoztatás Ajándékai

hozhatják el számotokra a szeretetet, a békét, az örömet, és a megtérést, melyek végigsöpörnek a
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A most hozzátok intézett Szavaimat újra hallani fogjátok az Utolsó Napon. Emlékezzetek ezekre.

földön ezen Üzenetek révén. Ezek mindegyike egy Ajándék.  Ezek célja az, hogy megmutassák nektek a

ti jogos örökségetekhez vezető igaz utat. Fogadjátok ezeket szívélyességgel és hálával lelketekben.

Szeretett Jézusotok

Az Emberiség Megváltója
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